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Dział 1. Wytwarzanie odpadów

Kod 

odpadów

Rodzaj prowadzonej 

działalności wg. 

klasyfikacji PKD

NIP REGONPosiadacz odpadów Rodzaj odpadów

Masa odpadów Sucha masa 

odpadów

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

 0,9822Opakowania z papieru i tektury1501013024076767781365064Katarzyna Łysek

 0,1360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509421396222303856nzoz medicus s.c. 

gabinet 

stomatologiczny

 4,4800Opakowania z tworzyw sztucznych1501024102375846961003273GOSPODARSTWO 

ROLNO - HANDLOWE 

CZECHNÓW SP. Z 

O.O.

 18,7400Opakowania z papieru i tektury1501013803824877773323424TADAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 7,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0500Zużyte opony160103

 0,9300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,7000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,3000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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 7,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102311498812PPHU 

"TURPLAST-BIS"

 2,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,6760Tworzywa sztuczne170203

 25,0400Żelazo i stal170405

 1,9400Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,4000Opakowania z papieru i tektury1501012504449446171000636PH Rezbir Zbigniew 

Kowalski

 3,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 20,7000Odpadowa tkanka zwierzęca020202310162560MURAWSCY SP. J. 

LECHOSŁAW 

MURAWSKI, PAWEŁ 

MURAWSKI(DAWNIEJ 

UBÓJ ZWIERZĄT 

GOSPODARCZYCH 

SP. J. LECHOSŁAW, 

PAWEŁ MURAWSKI)

 217,2330Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 54,3600Zużyte opony1601033010764447631868409P.H.U. Krzysztof 

Nowak

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.21.Z1406781625213405781EURO-PEGAZ 

Transport Sp. z o.o.

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,4600Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2400Tworzywa sztuczne160119
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 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305553977861021444Specjalistyczny  NZOZ 

"ZDROWIE"  poradnia 

ginekologiczno-położni

cza

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501013685015476070058410Firma Produkcyjna 

Aleksandra 

Kabat-Mackowiak

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5703367387631749596PRZYCHODNIA 

LEKARSKA PRO 

FAMILIA

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016340995137661682603Gospodarstwo Rolne 

Leszek Szudrowicz

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5400Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010970096221904996NZOZ " GREEN DENT 

STOMATOLOGIA"
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 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101DE21.25.Z6346402957822058383"INTERPOLIGRAF" 

MAŁGORZATA 

DARNA

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Papier i tektura191201

 3,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083637859367642671834Kodam Sp. z o.o.

 0,1750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3970Zużyte opony160103

 0,2750Filtry olejowe160107

 1,2600Tworzywa sztuczne160119

 0,4800Szkło160120

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307724335951132123PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

B. WOJAS

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007160317861659129Poradnia 

Stomatologiczna 

"Stomatologia 

Średzka" E. 

Martyn,M.Walawender,

A. Wietrzyńska,Z. 

Wietrzyński,J. Zając 

sp.partner

 0,2480Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020032987851270476PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

PAWEŁ LORENC

 0,1050Opakowania z papieru i tektury1501015702995177641639142PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"SEZAM"

 0,0250Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501718836221394288Gabinety Lekarskie 

Medyk (dawniej NZOZ 

"MEDYK-DENT" 

Wojciech Sukiennicki)

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083025364456652269837Auto-Naprawa 

Krzysztof Rytter

 0,3800Żelazo i stal170405

 0,3190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030802064529251938116NZOZ POZ-DENT 

GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

MONIKA KUCZA 

POZYTRON Radiologia 

w Medycynie

 0,0322Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133507163976791314665"COMBROS" 

ORZECHOWSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 2,6200Żelazo i stal170405

 0,1200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 7,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0700Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne

200127

 0,0700Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312634557851605735Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny Szkolnej 

"PROM-MED" s.c.

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091615724387511773178RBW PHARM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 26,3000Opakowania z papieru i tektury1501010209122636912436032MCKEEN-BEEF SP. Z 

O.O.

 29,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0160Opakowania z drewna150103

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0205Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0840Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4790Żelazo i stal170405
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 3,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501025721025367642311159Gospodarstwo Rolne 

Roman Maćkowiak

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte opony160103

 0,4000Żelazo i stal170405

 120,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010112259405221024941ELTEL NETWORKS 

TELECOM SP. Z O.O.

 50,0000Gruz ceglany170102

 1,2630Aluminium170402

 0,6820Żelazo i stal170405

 0,4170Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 160,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

 0,1080Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

1701036396730987861529869RIWAL SP. Z O.O.

 2,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3460Aluminium170402

 0,2380Żelazo i stal170405

 2,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 5,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 154,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056397670897661737008PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANZOWE 

MEGA MICHAŁ 

MĄCZYNSKI

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063645977118522621604APTEOPHARM Sp. z 

o.o. Sp. K.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501010171773375213172733PETIT FORESTIER 

POLSKA sp. z o. o.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4000Zużyte opony160103

 3,5000Żelazo i stal170405

 1,3700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018055937792396766CENTRUM 

STOMATOLOGII HELP 

SP.ZO.O. SP.K.

 0,1500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z3110984616651504822Zakład  Wystroju 

Wnętrz i Produkcji 

Mebli Błażej Pilarski

 0,0100Inne niewymienione odpady030199

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 13,7100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016311830877771420241PRZEDSIĘBIORSTWO  

ROLNO-PRZETWÓRC

ZE  MAREK  

SZAFRAŃSKI

8



 1,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106306525747841032947Usługi Lekarsko - 

Weterynaryjne 

Zygmunt Jankowiak

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013006038649680073869Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Grażyna 

Pływaczyk

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082508307076181552426Ferma Handlowa Elwit 

Elżbieta tyc

 66,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 20,9680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7830Skratki190801

 0,6690Zawartość piaskowników190802

 0,5700Opakowania z papieru i tektury1501012510189886222429617JHJ Spółka z o. o.

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Opakowania z drewna150103
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 0,0119Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0105Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 85,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056342696367842181193MODRO SP. Z O.O.

 176,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1340Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,2900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1360Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308331467841452678GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

GRZESIECKA

 2,0000Odpady tworzyw sztucznych070213G50.20.A2500873036221638394AUTO-TRADE MARIAN 

GLINKOWSKI

 0,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5800Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,6900Opakowania z papieru i tektury1501013001628746222582359Zakład Przemysłowych 

Systemów Automatyki 

sp. z o.o.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1410Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6540Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036315296707851304910RUBUS - MALINOWA 

SZKOŁA RODZENIA 

IWONA MARCZAK

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2507973876181329125GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MILADA 

OLEK-KINASTOWSKA

 2,8300Odpadowa tkanka zwierzęca0202024111410766991781489POLSKI KONCERN 

MIĘSNY DUDA S. A.

 4 560,0000  1,584.17Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 67,4170Opakowania z papieru i tektury150101

 53,7980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,0480Opakowania z drewna150103

 26,1470Metale żelazne160117
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 0,1940Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1477Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1160Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 5,6600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 10,9400Papier i tektura200101

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103011081737671432718"AUTO-BLACH"RAFAŁ 

SZOPIŃSKI

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0900Metale żelazne160117

 0,0410Metale nieżelazne160118

 0,0030Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025239517792313438Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata Zajder

 0,7080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146322370527781007933SOLCOM-BAYARD 

SP.ZO.O.
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 5,3020Opakowania z papieru i tektury1501011427076727010270934REBUY ELECTRONIC 

SERVICES POLSKA 

Sp. z o.o.

 52,6200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DN36.14.A0157867605262789617INTERTREND 

POLSKA Sp. z o.o.

 43,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396372347781360581Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "POMOC" s.c

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300142417 000359720942976MAGDALENA 

ŁUKASZEWSKA-KUS

KA MAGNALIUM

 0,0170Opakowania z papieru i tektury1501013000916906060021664"BIMEX-BETON" S.C. 

LESŁAW 

JANACHOWSKI, 

BARTOSZ 

JANACHOWSKI

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2340Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083105064846680000455ZAKŁAD HANDLOWY 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY SPÓŁKA 

JAWNA MAREK I 

STANISŁAW 

RASZEWSCY

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8600Zużyte opony160103

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,0070Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0370Płyny hamulcowe160113

 0,2280Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2800Zbiorniki na gaz skroplony160116

 55,9600Metale żelazne160117

 3,5100Metale nieżelazne160118

 7,9090Tworzywa sztuczne160119

 2,3500Szkło160120

 0,4890Inne niewymienione elementy160122

 0,4700Inne niewymienione odpady160199

14



 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0260Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307639197871266727Gabinet 

Stomatologiczny 

Kupracz-Musiał 

Olimpia

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6309056507811058646Gabinet Lekarski 

Tomasz Piekarski

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185721375177631923054Zespół Szkół 

Specjalnych im. 

Kornela 

Makuszyńskiego

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 597,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z0046308737660006780ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO 

LINDNER ZBIGNIEW 

LINDNER

 8,3400Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 7,6700Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116
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 19,2500Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 20,1800Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 2,0300Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 1,6700Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0800Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 3,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 0,1800Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5210Opakowania z metali150104

 0,6900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Zużyte opony160103
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 0,5000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202G51.24.Z2505477566171757635ORLINA  SP. Z O.O.

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053629422797773255875AGRO Świerkówki sp. 

z o. o.

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 350,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500494846221011169PRODUKCJA PALET 

HANDEL I USŁUGI  

J.KOWAL&W.CIOŁEK  

CZAJKÓW

 4,3500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 50,0000Opakowania z drewna150103

 17,7300Żelazo i stal170405

 0,0500Metale żelazne191202

 0,0060Opakowania z metali1501044100080856970019339NADLEŚNICTWO 

KARCZMA BOROWA
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 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 10,0650Żelazo i stal170405

 1,5700Opakowania z papieru i tektury1501013007309016182072645Yasumi sp. z o.o. sp. 

k.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4768Opakowania z papieru i tektury1501013025143897822141799Paulina Kasperczak

 0,1054Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 405,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012100279825950000052MIĘDZYCHOCKIE  

PRZEDS.  

ENERGETYKI  

CIEPLNEJ SP.ZO.O. 

"MPEC"

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6301693987781027947MECHANIKA 

POJAZDOWA, 

BLACHARSTWO 

ROBERT STELTMANN

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 74,5300Odpadowa tkanka zwierzęca0202023000145826991279637Ubojnia Zwierząt 

Rzeźnych - Waldemar 

Grzelewski

 2,2640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083016329976961534800DAMIAN PAWLAK 

DWCAR

 50,3820Zużyte opony160103

 0,6010Filtry olejowe160107

 0,2040Płyny hamulcowe160113

 0,2040Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1 722,6360Metale żelazne160117

 65,0950Metale nieżelazne160118

 58,9550Tworzywa sztuczne160119

 7,0410Szkło160120

 28,0790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4020Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110842176671257019PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ "REVITA"
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306450197791201482Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Marcinkowska

 5,8600Opakowania z papieru i tektury1501011474935375213681831DISTRIBEV-ORBICO 

SP.ZO.O.

 10,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,2310Odpady tworzyw sztucznych070213G51.53.B3007195557773027200KAEM SP.Z O.O., 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,8440Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,2100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 77,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 9,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1000Opakowania wielomateriałowe150105

 62,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,8080Żelazo i stal170405

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103015925365951420997P.H.U. "ALEX" Anna 

Szulc

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093017202767831670095Apteka Far-Mia s.c. 

Magdalena 

Gruszczyńska Iwona 

Kurzawska i Agnieszka 

Warych

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101A01.50.Z0004790377630006195SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNEJ 

SŁAWNO

 4,5550Żelazo i stal170405

 18,8300Opakowania z tworzyw sztucznych1501023027698607773239557PROPAK sp. z o.o. 

sp.k.

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DM35.30.B3003661286182038223MEYER TOOL 

POLAND SP. Z O.O.

 20,5910Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0110Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,5790Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 22,7950Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 55,5280  0.00Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 8,2860Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,9990Inne niewymienione odpady120199

 9,4000  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8620Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 7,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4650Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 1,1830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 23,2188Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,8920Tworzywa sztuczne170203

 0,9890Żelazo i stal170405

 0,0090Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136301935407780166658"ELKOL" Firma 

Usługowo Handlowo 

Produkcyjna Jan 

Pieprzyk

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2900Aluminium170402

 2,8000Żelazo i stal170405

 0,0070Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0506Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080004782627850002549ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

GÓRZE
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 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300751671PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KATARZYNA 

HARASIMOWICZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506485696221427131Gabinet 

Laryngologiczny Jan 

Garstka

 14 950,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207805720742317642333037P.P.H.U.  GORZELNIA   

SKRZATUSZ  JAKUB  

PAPROCKI

 102,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043001132496080037303Wójcik Sp. j.

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303268407791053805MAŃKOWSKI 

ANDRZEJ LEKARZ 

STOMATOLOG

 1,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072509950876191880379HAYGROVE POLAND  

SP.ZO.O.

 0,6800Opakowania z papieru i tektury1501013024101296971232816Budo Instal Aneta 

Kaczmarek

 1,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,1600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 41,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 21,5200Opakowania z papieru i tektury1501016301757727780160093EURONYL 

ASSEMBLING SP. Z 

O. O.

 2,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012820436652182622SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ARLETA 

SZCZĘSNA

 1,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112507522785140090626"AGROMET" SP.Z 

O.O.

 302,5600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,3600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 44,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,4500  2.45Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,3920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania z drewna150103
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 0,6770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,8300Żelazo i stal170405

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801066398402197891551968VITA 

PŁOMIŃSKA,PŁOMIŃ

SKI SPÓŁKA JAWNA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 655,3300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052507588496191763679PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"DOLMAR" R. L. A. 

DOBIEŃ SP.J.

 80,0250Inne niewymienione odpady030199

 11,4840Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 6,7760Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0610Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 41,4670Opakowania z papieru i tektury150101

 27,6280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0535Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,3580Żelazo i stal170405

 1,0600Odpady tworzyw sztucznych0702130082714317810041997LARS Andrzej 

Szymański

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0130Inne baterie i akumulatory160605

 3,6860Metale żelazne1601170033506926171068479BLACHARSTWO 

POJAZDOWE, 

POMOC DROGOWA 

DARIUSZ SOBCZAK

 0,3000Metale nieżelazne160118

 33,8300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080173667425342169325MAN Truck & Bus 

Polska Sp. z o.o.

 9,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,4050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,3000Filtry olejowe160107

 2,4500Metale żelazne160117

 3,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych1501023009073576191660117DROBPOL FERMA 

DROBIU
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510071635140195130GPP 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH "VENA" 

A. Gożdziowska T. 

Wróbel

 0,1750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702925218941834227Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

chir. stom. Marta 

Bazan-Nowicka

 6,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086307606197771764555BOSCH SERVICE  

MACIEJEWSKI  

MIROSŁAW 

MACIEJEWSKI

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3300Zużyte opony160103

 0,7500Filtry olejowe160107

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,1300Inne niewymienione elementy160122

 0,6800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1300Aluminium170402

 4,5700Żelazo i stal170405
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 0,0740Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101000317760SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W GRODZISKU 

WLKP.

 1,1130Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 20,6210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0440Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 20,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013013631906662086713ZMETIS Sp. z o.o.

 0,0900Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1600Odpady wielkogabarytowe200307

 25,5300Odpady tworzyw sztucznych0702133009055077831643626NOEX Sp. z o.o. Sp. k.
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 1,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Odpady tworzyw sztucznych0702136307094697851249909P.H.U. ARTYKA 

Maciej Banaszak

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140006008986181861587Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii

 0,0650Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 4,0370Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086341868737861548714FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "DYMEK" 

DAMIAN WĘCŁAWIAK

 18,6530Zużyte opony160103

 0,4360Filtry olejowe160107

 0,3370Płyny hamulcowe160113

 1,0160Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2 025,4340Metale żelazne160117

 41,9530Metale nieżelazne160118

 23,2320Tworzywa sztuczne160119
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 20,0580Szkło160120

 42,4400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1290Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807

 0,0020Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112504044716170253565ZAKŁAD ŚLUSARSKO 

KOTLARSKI 

ZDZISŁAW 

DZIUBARCZYK

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 21,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3000Odpady spawalnicze120113

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.A0003242056671010164Zakład Poprawczy w 

Witkowie
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 1,7350Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111744379231562659MED - TOM Sp. z o. o.  

NZOZ PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE 

"MEDICUS"

 0,9500Zużyte opony1601035707914197671610628Gmina Złotów

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2200Papier i tektura200101

 0,0277Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006700916191832535GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEATA 

URBAN-HABELSKA

 0,0200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035705214247631001604Transport Ciężarowy i 

Handel Wacław 

Bakinowski

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Filtry olejowe160107

 48,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053662854765242818511E-FURNITURE 

MANUFACTURING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Żelazo i stal170405

 539,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001017310127508271940989Gospodarstwo Rolne 

Jolanta Magdalena 

Tomczyk

 0,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601I60.24.B0120362181230005823HELLMANN 

WORLDWIDE 

LOGISTICS SP. Z O.O.

 0,3570Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,4800Baterie i akumulatory ołowiowe1606012508343556222243350Rafał Bzik PHU 

"Raf-Pol"

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183105086906650014493Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. w 

Koninie

 0,0960Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 520,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052504358276190021533MEBLE-LASKI 

Kaczorowski Sp. K.

 34,5810Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 1,3000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 10,3130Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 6,5000Żelazo i stal170405

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082505837526221263876BLACHARSTWO I 

LAKIERNICTWO 

SAMOCHODOWE 

EUGENIUSZ 

SZCZEPANIAK

 0,0690Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0640Opakowania z drewna150103

 0,0140Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0510Tworzywa sztuczne160119

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 349,1600Zgary i żużle odlewnicze1010033020558756652988621Frontal Aluminium sp. 

z o.o. sp.k.

 113,1400Żelazo i stal170405

 1,4000Inne niewymienione odpady0702995702193697630003251ODLEWNIA ŻELIWA 

"DRAWSKI" S.A.

 100,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1 638,0000Żużle odlewnicze100903

 458,5000Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

100906

 3 934,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 20,8000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 3,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,9000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3930Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,2200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4800Opakowania z drewna150103

 0,4500Opakowania z metali150104

 0,0600Opakowania ze szkła150107

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0830Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 137,5000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 0,3000Skratki190801

 0,7000Zawartość piaskowników190802
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 389,5000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.86.Z0048597367810020676STRAUSS CAFE 

POLAND SP.ZO.O.

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6110Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 77,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 23,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,8000Opakowania z drewna150103

 42,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4000Opakowania ze szkła150107

 27,1000Opakowania z tekstyliów150109

 0,1090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 14,9000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,6000Żelazo i stal170405

 7,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych1501023022908727632126472Piekarnia Bochenek 

S.c. Leszek Stolarski, 

Michał Stolarski, Rafał 

Werte

 0,5000Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 124,0000  55.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.11.Z3642589726671768180ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY UBOJNIA 

ZWIERZĄT RZEŹNYCH 

MARIA PRZYWARTA

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033508567676761771576ISS Facility Services

 0,0800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1000Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480G51.90.Z0105982775260212687BASF  POLSKA  SP.Z 

O.O.

 0,1600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,7000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,9020Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,3000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,0250Odpady izocyjanianów080501

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,5900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2500Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,4850Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,2000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 5,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083654539836981842284Sosnowscy sp. z o.o.

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312870137881772857PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"PANACEUM" Sp. z 

o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011143576171562593HDM Michał Dombek

 0,6530Opakowania z papieru i tektury1501010003055966171034138POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA
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 0,0006Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3100Żelazo i stal170405

 0,5650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,1200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1590Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023010952986222706264Ort-Medica sp. z o.o.

 1,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 10,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083101612816660012343PRZEDSIĘBIORSTWO  

HANDLOWO-USŁUGO

WE "FOX"  IRENEUSZ  

LISOWSKI

 3,3900Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DM35.20.A0000300247880008315Grodziska Fabryka 

Wyposażenia 

Wagonów "GROWAG"

 1,2000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 9,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 2,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 17,9700Żelazo i stal170405

 93,6320Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201053024598746980973366Wintact sp. z o.o.

 0,4550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6800Tworzywa sztuczne170203

 15,9500Żelazo i stal170405

 6,3500Opakowania z papieru i tektury1501012508504506181807688Sklep Wielobranżowy 

Artur Artur Janiak

 0,5360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 138,4350Opakowania z papieru i tektury1501010216855338971777132KIK  TEXTIL SP.ZO.O.

 3,6740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001903276991042591PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ARTUR POŁOMKA

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501015702790707641670063FABRYKA 

KONCENTRATÓW 

"NETZE FRUCHT"  

SP.Z O.O.

 0,7000Opakowania z drewna150103

 0,8900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085707827167661238541PIOTR BARANOWSKI 

" P I O T R E X " 

Mechanika Pojazdowa

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2200Zużyte opony160103
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 0,0540Filtry olejowe160107

 0,8530Tworzywa sztuczne160119

 0,2040Szkło160120

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033810649097851722257KATARZYNA 

DUSZYŃSKA

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311015191 000296652305852NZOZ ZESPÓŁ 

PIELEGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNYCH ORAZ 

POŁOZNA 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNA SERCE S. 

C.

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 164,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A4713467429471132214MEBLEX SP. Z O.O.

 25,0000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 11,8000Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203

 11,3700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,9300Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6750Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708944217671459077NZOZ MELMED

 1,3400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010003085486191827089SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W KĘPNIE

 1,4600Roztwory utrwalaczy090104

 0,7650Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 1,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1929Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3,6200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6200Żelazo i stal170405

 0,4920Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 35,3250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 1,6080Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086343848347821494751"ARTUR -SERVICE" 

ARTUR ROGUSZKA

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017059707871784617Autromila Plus Monika 

Grzebinoga

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0350Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0450Metale żelazne160117

 3,7500Żelazo i stal1704053660184407671704915GRAFFA sp. z o. o.

 0,0270Opakowania z tworzyw sztucznych150102DK29.22.Z3004144137641621395Firma 

Handlowo-Usługowa 

"ELMAR" Elżbieta 

Barbara Wyrzykiewicz

 0,0003Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,2800Opakowania z tworzyw sztucznych1501023876602787771320901PET-r Piotr Izydorek
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 0,0350Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201823017904376652840597Przychodnia 

Weterynaryjna lek. 

wet. Adam Hauke

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094101752746960010727Apteka "ELIXIR" Iwona 

Mielczarek-Jagodzińsk

a

 0,0010Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013017996396652775061Auto Stasik Katarzyna 

Jesionowska

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,1230Metale żelazne160117

 0,0080Metale nieżelazne160118
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 0,0310Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182515933796172049567MARTA WITEK STOL 

BUD

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000449107642046326MONADENT MONIKA 

ANTONIEWICZ

 1 425,1200Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001805702109907641023748ZAKŁAD 

ROLNICZO-PRZEMYS

ŁOWY "FARMUTIL 

HS" S.A.

 7,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 12,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 57,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,4800Zużyte opony160103

 1,6400Filtry olejowe160107

 7,6400Tworzywa sztuczne160119

 2,0200Inne niewymienione odpady160199

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,6140Aluminium170402

 186,0510Żelazo i stal170405

 0,2400Mieszaniny metali170407

 0,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4 999,5800Odpady palne inne niż wymienione w 

19 02 08 lub 19 02 09

190210

 10 759,0000  2,278.76Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501165716171234096GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANDRZEJ WALCZAK

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093623634526192023714"APTEKA POD 

KASZTANAMI" 

HALINA PAZDYKA I 

KAROLINA DIDUCH 

SPÓŁKA JAWNA

 0,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040172709015252218385TAMEX OBIEKTY 

SPORTOWE S.A.

 0,1700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003238557781128938SĄD OKRĘGOWY W 

POZNANIU

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4540Drewno170201

 0,1800Żelazo i stal170405

 0,0500Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 618,7200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052509988266191001136Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe 

"MEBLOHAND" 

Leonard Braun

 11,5440Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0880Szkło170202

 3,4700Żelazo i stal170405

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103631090180 000227851051656PRZYCHODNIA 

"BELLUS"

 0,0680Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

1912073005368206221943358OLKA EDYTA 

GAŁACH

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024242037851764741Gabinet 

Stomatologiczny 

Dominika Sypniewska - 

Kawka

 7,2000Opakowania z papieru i tektury1501016315256887790020695HORMANN-POLSKA 

SPrtKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNO-CI

Ą

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126396318467871002158ZAKŁAD USŁUGOWO 

HANDLOWY MARIUSZ 

WOLNY

 0,0040Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Odpadowa papa170380

 0,6300Żelazo i stal170405

 0,6170Metale żelazne191202

 0,0370Metale nieżelazne191203

 10,5000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

2003993101950806661222841SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA W 

DĘBACH 

SZLACHECKICH

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182516076969680848247Grupa Interlis sp.z o.o.

 0,0860Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1131Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0470Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 3,1300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0100Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035705326697640004921Bogdan Mikołajczak 

Z.U.H. "HYDRAULIK" 

B.M.

 0,0010Odpady spawalnicze120113

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 400,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,1220Tworzywa sztuczne170203

 6,3600Żelazo i stal170405

 5,2900Odpady kory i korka0301010081171967640101185ZAKŁAD OBRÓBKI 

DREWNA "ZODAN"  

ADAM NOWAK

 109,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,8900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,1000Żelazo i stal170405
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 0,0046Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080007791607880007913ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 41,4000Opakowania z papieru i tektury1501016305402957790004437P.P.U.BELiN  Z.P.Ch. 

W. LENARTOWICZ, 

R.ERDMANN, 

A.NOWAK SP.J.

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Zużyte opony160103

 0,5400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5750Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,9250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700268487661002614Mechanika Pojazdowa, 

Blacharstwo, Auto- 

Handel Roman 

Adamski

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,3100Metale żelazne160117

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509505416181883927NZOZ MAJKÓW 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA S.C. 

M.Mikołajczyk E. 

Wilczyńska

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097302928658321282704BURCHACIŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA
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 6,2610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030004199057770001513UNIWERSUM 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 0,2100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015721224097641035846FIRMA  

HANDLOWO-USŁUGO

WA   "ROLPAP"  

DARIUSZ  PEPLIŃSKI

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 27,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 21,0000Drewno170201

 0,2100Miedź, brąz, mosiądz170401

 14,2110Żelazo i stal170405

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183103119706681372466PIOTR SMAK ELPIOX

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110134016671256617GABINET USŁUG 

PIELĘGNIARSTWA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEGO 

JADWIGA REWERS
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703279757641408276GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO 

STEFANIA 

BIERNACKA-SZEFFE

R

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504662206171004172AGVITA GABINETY 

SPECJALISTYCZNE 

AGNIESZKA 

KONARCZAK-STACH

OWIAK

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DI26.21.Z3659341169950240798MAXIM CERAMICS 

Sp. z o.o. Sp. k. z 

siedziba w 

Maksymilianowie 

(MAXIM ZBIGNIEW 

KACZOR)

 1,0800Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 17,4000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 139,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 6,6920  2.34Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607082502639706170001935P.I.U. "Rol-Baz-Pal sp. 

j.

 10,1600Skratki1908012500267506220106933Gminny Zakład 

Komunalny

 1,8400Zawartość piaskowników190802

 28,6000  4.79Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0090Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112502417216190005391ZAKŁAD STOLARSKO 

TAPICERSKI JAN 

LORENZ

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132081765252103245INVIMED-T SP.ZO.O.

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 16,3000Skratki1908013027444687842492125REMONDIS AQUA 

TRZEMESZNO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 54,2000Zawartość piaskowników190802

 1 365,1000  352.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,1210Opakowania z papieru i tektury1501012510237596211266577KRZYSZTOF 

CIERNIEWSKI 

P.P.H.U."KAMEL" 

EXPORT-IMPORT
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 4,4010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7450Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036311819877822059431SZOT Sp. z o.o.

 66,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 9,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 54,1990Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,8400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1240Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183017296277792217278MATMEL Jerzy 

Materny

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103018803186972054311GABINET 

WETERYNARYJNY 

"VETICUS" JOANNA 

PANKOWSKA

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0023Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166395996867661662629Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"FENSTER" Sp. j. 

Romuald Kukla

 0,7710Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112509645206191742677PPH MEBLE NOVA 

RENATA SIKORA

 0,1800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304744347791514732Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Janusz Talikowski

 0,0800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B0081172917640008652AUTORYZOWANA 

STACJA DEALERSKA 

"TOYOTA" TADEUSZ 

UKLEJA

 0,1500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 14,1630Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 3,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,8150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,3300Zużyte opony160103

 1,6500Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 8,9300Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 5,4700Tworzywa sztuczne160119

 5,7100Szkło160120

 0,3350Inne niewymienione elementy160122

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DB17.40.A4111707586972035331EURO-COMFORT SP. 

Z O.O.

 435,6000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 19,8000Inne niewymienione odpady040299

 0,0710Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,0600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,2000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,0150Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 741,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 391,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 70,5000Opakowania z drewna150103

 0,5000Opakowania z metali150104

 0,4410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1810Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,3240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 58,8000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 19,5000Żelazo i stal170405

 19,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095705038287640051872Apteka "VITRUM"

 1 815,9010Opakowania z papieru i tektury1501013653883985223071241ŻABKA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ z siedzibą w 

Poznaniu

 317,7810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 236,3000Opakowania z drewna150103

 0,0490Opakowania z metali150104

 17,3800Opakowania wielomateriałowe150105

 120,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5700Opakowania ze szkła150107

 0,0980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 100,4800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 15,0700Żelazo i stal170405
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 0,2100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,5800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013010449587641612278SUPRA Krystyna 

Pawlak

 3,8570Odpady tworzyw sztucznych0702132500225226180042433PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 0,0730Inne niewymienione odpady070299

 0,0070Inne niewymienione odpady080199

 0,0360Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1500Opakowania ze szkła150107

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0830Inne baterie i akumulatory160605
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 7,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 59,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 10,3330Mieszaniny metali170407

 2 905,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 41,0700Skratki190801

 68,4200  15.74Osady z klarowania wody190902

 414,2200  341.73Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 5,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083661464441251649589CYGAN SP.ZO.O. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,9690Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6640Opakowania z drewna150103

 0,6310Opakowania z metali150104

 1,3340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,0990Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,1650Zużyte opony160103

 0,9190Filtry olejowe160107

 5,4650Metale żelazne160117

 0,8660Tworzywa sztuczne160119

 0,9370Szkło160120

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321388417791042486KRZYSZTOF  

SZYMANOWSKI

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096311048927822017438APTEKA "OPTIMA" 

Spółka Cywilna A. 

Roszadzińska - Lange, 

Krystyna Michalska

 0,2632Opakowania z papieru i tektury1501013688466607811042504Wioleta Szymkowiak

 0,0670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111162336971976617NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039701039159231348475Salon Urody "Gracja" 

Maria Kaczówka

 0,0270Opakowania z papieru i tektury1501013007299807772643167Lakiernia 

Samochodowa Marcin 

Brzycki

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali150104

 0,0110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0690Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216J65.12.A0005056747880010507BANK SPÓŁDZIELCZY 

W GRODZISKU 

WLKP.

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,0017Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011866876171126024INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

STEFANIA 

PATERCZYK

 11,3700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.11.Z0400591727790001344DRUKARNIA 

PALLOTTINUM

 0,7250Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0050Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1310Opakowania z metali150104
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 0,1960Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005303996661079266URZĄD MIASTA I 

GMINY W KŁODAWIE

 0,0160Aluminium1704026302075329720424069RAFAŁ KONOWALSKI

 0,2700Żelazo i stal170405

 0,3800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016345442787881835813GAR-MET ¦lusarstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

Krzysztof Garczarek

 0,5500Żelazo i stal170405

 0,0580Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050103876755220011480KAESER 

KOMPRESSOREN 

SP. Z O.O.

 0,4160Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0090Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2220Filtry olejowe160107

 0,1690Zużyty węgiel aktywny190904

 21,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016397541417661003336PPHU "HARTWIG" 

BOGUMIŁA HARTWIG  

GORZELNIA 

ŁOPISZEWO

 3,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,0000Żelazo i stal170405

 0,9360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103608796541132885680SIEMENS 

HEALTHCARE 

SP.ZO.O.
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014509195951023167Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny DENT 

Marek Fijałkowski

 0,1800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280E40.30.A6320365957840003286PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O. O.

 6 023,4300Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 149,5600Żelazo i stal170405

 0,4700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083009319246171975220STEFROL PHU Stefan 

Guździoł

64



 0,0020Papier i tektura200101

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183005507837772974119CENTRUM TERAPII 

MANUALNEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3100911036681059640GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

LEK. SPEC. 

STANISŁAW 

BIŃKOWSKI

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023102418216651173934GABINET 

WETERYNARYJNY 

"USŁUGI 

WETERYNARYJNE" 

LEK. WET. 

GRZEGORZ GŁĄB

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707930807641392210INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ Alina 

Wasiak
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023010424977641097310ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA 

MIASTA ŁAD 

ALEKSANDRA 

DROZDOWSKA

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte opony160103

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych1501022509118906181414428PRZEDSIEBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "MAR-PIEK" 

MARIUSZ HULAK

 0,2830Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501113018962656652544189Agnieszka Kowalska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013003473106171997569PPHU Malina Robert 

Malinowski

 82,1700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 9,8945Odpady spawalnicze120113

 0,0680Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2463Opakowania z metali150104
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 11,5240Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041410438407010088862INGENIA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,1070Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093007971997851402765APTEKA ŚWIAT 

ZDROWIA ALICJA 

GLINKOWSKA

 29,8300Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DD20.10.A3004481747861647238AN-ROM SP. Z O.O.

 5,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Opakowania z metali150104

 145,1730Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.20.Z004861443P.P.U.H. "PLANDEX" 

S.J. TOMASZ I 

DANUTA MRUKOWIE

 34,1700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,6140Opakowania z metali150104

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039706996299231166550Prywatna Praktyka 

Chirurgiczna Tomasz 

Kocjan

 2,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086396916607792092546AUTO ZYK Jerzy Zyk, 

Elżbieta Zyk, Marcin 

Zyk

 0,0540Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,2600Zużyte opony160103

 0,2840Filtry olejowe160107

 0,0000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0030Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5600Metale żelazne160117

 0,1200Metale nieżelazne160118

 0,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0100Żelazo i stal170405

 0,1930Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026345524387772754458Szpital w 

Puszczykowie im. 

Prof. S.T. 

Dabrowskiego S.A.

 112,5760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136303610557771021110GOSPODARSTWO  

ROLNE   FERMA  

DROBIU   RADOSŁAW  

DERA

 0,5000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010969266991409028Usługi Pielęgniarskie 

Daria Katarzyńska

 1,6770Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800930904625591854215Gzella Net sp. z o.o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096342543407810026532Apteka "Pod Orłem" 

Małgorzata 

Gardzilewicz-Pestka

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310473499720397800GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KORNELIA 

MIŚ-KOPCZYŃSKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308330867791228825SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY JAKUB 

WOŹNIAK

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101K74.40.Z6321426997810024214Agencja Reklamowa 

"Słówko"

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 94,1000Odpady tworzyw sztucznych070213093200896HANS AA POLSKA 

Sp. z o.o.

 34,3100Inne niewymienione odpady070299
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 15,1600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 9,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 9,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1650Opakowania z drewna150103

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5330Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046396365207661675939NATALII   SP.ZO.O.

 3,8110Odpady tworzyw sztucznych070213

 8,7010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 81,4250Opakowania z papieru i tektury150101

 13,1970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6380Opakowania z metali150104

 407,1890Opakowania wielomateriałowe150105
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 10,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,5370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105720670607642230165Gospodarstwo Rolne 

Michał Koziarski

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5700887147641063877Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Osiecka

 0,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DL31.50.Z5700334467660002517PPUH "TOMEX-T" 

IMPORT-EKSPORT 

TADEUSZ TOMCZYK

 0,1950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 30,3500Żelazo i stal170405

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055702948337641179829Naprawa Pojazdów 

Samochodowych 

Tomasz Wieczorek

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163025915796172204430Augusto-Jarocin Robert 

GruszkaGrzegorz 

Gruszka s.c.

 0,5700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085702687707671237253AUTO SERWIS 

DIAG-LAK

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych070213G52.11.Z0112700995261037737TESCO POLSKA SP. 

Z O.O.

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1 909,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 283,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 666,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 71,9000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 351,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,9060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Inne baterie i akumulatory160605

 29,8000Żelazo i stal170405

 32,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 7,5000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 27,1000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,8600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010614700207162813547Agrochem Puławy sp. 

z o.o. Oddział Łaszów

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163024589816191243129PPHU Bezpieczeństwo 

Pisarski Artur

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307074827791086584GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"KONRAD" 

RUTKOWSKI 

KONRAD

 47,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016398533287842148965PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"LISMAR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0030Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1280Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201033001004889721117814DIMARK S.A.

 0,1850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,5000Żelazo i stal170405

 1,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 8,7650Opakowania z papieru i tektury1501016301568757820067923STANPOL-IMPEX 

Janusz Stróżyk

 3,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,5300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008697346931833745INYDWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAGDALENA 

ONICHIMIUK-MUSZKIE

TA

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302417775 000216681968213Praktyka Lekarzy i 

Specjalistów FENIKS 

Bogacki sp. j. Janusz 

Bogazki o Hubert 

Bogacki

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501013661198787773274772MAŁECKI sp. z o. o.

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z drewna150103

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311526497821719598PBK Agnieszka 

Kosturska

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6305564459720549552GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

DEJA-RETECKA

 0,8300Opakowania z papieru i tektury1501016701604669481998168REN SP.ZO.O.
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 0,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093004546486182045803APTEKA "NA DOBRE I 

NA ZŁE" A. 

PINCZEWSKA, E. 

SZALEK

 0,3400Metale żelazne160117DN37.10.Z2515264956181950227METZŁOM s.c

 0,1010Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,6280Aluminium170402

 57,9990Żelazo i stal170405

 115,7700Opakowania z papieru i tektury1501014100090966970014891"HERMES" sp. z o.o.

 216,1180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,7460Opakowania z drewna150103

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0125Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 33,2117Żelazo i stal170405

 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0701086307860919720080977ILT Elżbieta Szymczak

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z metali150104
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 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 55,0000Wybrakowane wyroby101382DI26.61.Z5700324877660001647ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

"TERRAZZO"

 0,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2250Opakowania z drewna150103

 0,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,1000Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508439636611150430Gabinet Ogólnolekarski 

Jacek Piotrowki
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708550427671481881GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

BOŻENA TASARZ, 

DOROTA SŁOŃSKA, 

KRYSTYNA 

TERLIKOWSKA 

SPÓŁKA CYWILNA

 4,2800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071458831221182082026MATEX CONTROLS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053022218367851797396Leopol Meble Polska 

Spółka z o.o. spółka 

komandytowa

 64,6960Inne niewymienione odpady030199

 86,6800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 12,2350Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,3000Inne niewymienione odpady080499

 0,1200Odpady spawalnicze120113

 79,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 16,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7200Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,0300Żelazo i stal170405

 0,0088Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000972654 015807811835653Centrum Redukcji 

Szkód i wczesnej 

Interwencji 

Terapeutycznej dla 

Osób Uzależnionych 

od Alkoholu...przy 

WCPB Monar-Markot

 0,2430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009682126172080169ELŻBIETA FURMANN 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,1200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056302071187771797810"STOLMAX" 

FRANCISZEK 

ANDRZEJ JASICZAK

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311062629 000206651563641NZOZ "ALLMED"

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115644206961189852Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Przemysław 

Karczyński

 6,1000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101092506992366190007467Firma "ARGUS" 

Export-Import Jan 

Jokiel

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013009212457773073890Przychodnia Lekarska 

MULTI-MEDIC

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0040Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014260397791097553DOROTA 

POSTAREMCZAK W 

SŁUŻBIE BOCIANA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ
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 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213M80.22.G3006342096182065295Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 2

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004644056721467872UNIDENT JOANNA 

KOPCIUCH

 116,5400Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

0613024732770407752098005PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

EKOBUD ROBERT 

LITWIŃSKI

 0,8800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036315380477780147980PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

R-DENT S.C. D.J. 

RUCZYŃSCY

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307210169720264832GABINET 

UROLOGICZNY 

KAZIMIERZ WYSOCKI

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009116896981679424Gabinet 

Stomatologiczny Alina 

Kaczmarzyk

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych1501029321759339161200157Piotr Radulak 

"SkyLive"
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 1,3810Baterie i akumulatory ołowiowe1606012002571589661983895GIZO RENTAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 4 681,5150Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z639627371"BSC" DRUKARNIA 

OPAKOWAŃ  S.A.

 9,2910Odpady tworzyw sztucznych070213

 57,8080Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 15,7930Inne niewymienione odpady080399

 11,3000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 22,2370Inne niewymienione odpady090199

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 52,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 38,2840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,7600Opakowania z metali150104

 49,2620Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 23,7840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 25,6570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1310Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4460Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 196,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 10,7200Papier i tektura191201

 75,7500Opakowania z papieru i tektury150101DA15.84.Z6300138227810009491"TERRAVITA" 

SP.ZO.O.

 15,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania wielomateriałowe150105

 7,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7400Zużyte opony160103

 106,7800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 47,6800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 12,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,3000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0100Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802016325121107881017753Marian Cąkała

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 2,8000Żelazo i stal1704053027898156972312457Pro-Technology 2 

Monika Sobczak

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013016498455140286803STALMA Mitmański 

Adrian
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 0,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0300Odpady spawalnicze120113

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501012508197239680649602Gospodarstwo 

Rolno-Ogrodnicze 

Tomasz Wojtczak

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708314107671244661INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA.GABINET 

STOMATOLOGICZNY.

ANNA KASIŃSKA

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102502393746221771584"FRYZJERSTWO 

DAMSKIE" 

WIERTELAK 

MAŁGORZATA

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 27,5100Żelazo i stal1704053007768207661591757Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

RADSTAL Kamila Hinz

 0,1850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052501027936221316880Blacharstwo 

Pojazdowe Wiesław 

Płóciennik
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 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0650Tworzywa sztuczne160119

 2,3700Opakowania z papieru i tektury1501013009041306991919769SZPITAL 

POWIATOWY  W 

RAWICZU

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0465Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

85



 0,6380Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 27,4150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 70,0390Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022515874626222486779JUSZCZYK ZAKŁAD 

MECHANICZNY SP. Z 

O.O.

 2,9280Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,4970Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2515758556181965884APTEKA"STYLOWA" 

S.C. K.SZELC, 

M.WRÓBLEWSKA-SZ

ELC

 0,1360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301599227780157228NZOZ PRIMA-MED 

Z.P.S. AHMAD FAZA
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 0,0650Opakowania z tworzyw sztucznych1501023833841337891754938GOSPODARSTWO 

ROLNE Dawid 

Knasiewicz

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013022037617661990931BUDOCOMPLEX Sp. z 

o.o.

 0,2400Opakowania z papieru i tektury1501010041106886990000745ZAKŁAD RZEŹNICKO - 

WĘDLINIARSKI 

SZCZEPANIAK 

TADEUSZ GOŁASZYN 

94

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305082401063626443013223BP SERVICE CENTER 

MARIUSZ CZERNIEC

 0,3550Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,3080Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.11.Z0003506397670000098GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"  

ZAKRZEWO

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5770Papier i tektura200101

 42,3870Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092500527766190001045PPH GORTEX

 2,2190Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208000253089ZESPrt SZKrt 

SAMOCHODOWYCH 

IM.IN?.TADEUSZA 

TAaSKIEGO

 1,5000Zużyte opony160103

 1,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,9800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206013004462416182045200Colian (dawniej 

JUTRZENKA COLIAN 

SP.Z.O.O.)

 0,0800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 81,2820Opakowania z papieru i tektury150101

 122,6810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,5800Opakowania z drewna150103

 0,1900Opakowania z metali150104

 6,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4830Opakowania ze szkła150107

 0,4120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,6040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107
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 0,2120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0009Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0030Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2810Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0190Inne baterie i akumulatory160605

 5,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0600Aluminium170402

 0,2750Żelazo i stal170405

 14,6890Mieszaniny metali170407

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014220826191974324FHU NEW LOOK 

MARTA 

WRÓBLEWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707935597661400622USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

RENATA MAGDZIARZ

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093019875425140179384Apteka Arnika Joanna 

Karnicka Więcławik

 46,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z9703334729230003260STOLARSTWO 

PAWEŁ POPIÓŁ
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 413,6750Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211DA15.98.Z0126107005260210530PEPSI-COLA 

GENERAL BOTTLERS 

POLAND SP.Z O.O.

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003068686221639117DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

MARSZAŁKACH

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3100Żelazo i stal170405

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092504095116191008115PUNKT APTECZNY 

ALEKSANDRA 

TOMASZEWSKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103570179492 00050NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA KRYMED
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504044886221108762SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

DANUTA KOSZARNA

 128,3400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050160586945252134116MEBLOMIR SP. Z 

O.O.

 2,5400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,1300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,8000Skratki190801O90.02.Z3110228836680000082PGKIM TUREK

 70,7000Zawartość piaskowników190802

 2 804,1000  810.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2070Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 505,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053010864546191995183Meble Marzenie 

Węgłowski i 

Stryjakiewicz sp. j.

 132,2810Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 82,6220Opakowania z papieru i tektury150101

 16,5910Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,0900Żelazo i stal170405

 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346246817772799745NIEPUBLICZY 

SPECJALISTYCZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ART-MED" M. Dotka, 

K. Przybylski Sp. j.

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych1501022515503646171047023Zakład Fryzjerski Maria 

Filipiak Bukowska

 0,0050Opakowania z metali150104

 52,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050104989955240015630SOLARIS BUS & 

COACH S.A.

 1,9750Inne niewymienione odpady070699

 36,3290Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 131,8330Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 337,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 36,1600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 10,2600Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,6250Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 8,9830Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,1050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 363,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 36,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 680,8200Opakowania z drewna150103

 4,1400Opakowania z metali150104

 50,0950Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 23,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 40,7010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 99,7730Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0990Metale żelazne160117

 9,3600Metale nieżelazne160118

 339,3460Tworzywa sztuczne160119

 19,1850Szkło160120

 5,5100Inne niewymienione elementy160122

 48,6670Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103007157066171852345Salon Fryzjerski i 

Solarium Agnieszka 

Kolecka
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Odpady tworzyw sztucznych0702130127927305212685755ENGIE SERVICES 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0070Inne niewymienione odpady070299

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Inne niewymienione odpady0801996301932217870015957PUH  LAKIERNIA  H - 

LACK   JAROSŁAW  

PRZYBYSZ

 0,1000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117
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 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4200Opakowania z tworzyw sztucznych1501026396742877772411876Pruszyński Sp. j.

 5,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,1000Żelazo i stal170405

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023000929497641595746Gospodarstwo Rolne 

Jolanta Mrotek

 1,1600Żelazo i stal1704053016262417642650565Ośrodek Sportu i 

Rekreacji

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6346022837781419771NZOZ "MEDYK"

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501015707981377631814891Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w 

Czarnkowie

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013101809246661004943PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT DROGOWO 

MOSTOWYCH S.A.

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 33,7530Żelazo i stal170405

 0,3000Opakowania z drewna1501033019161577872104010EKO ROLA sp. z o.o.
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 11,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080013750808790169699INTERHANDLER Sp. z 

o.o.

 0,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2500Zużyte opony160103

 1,1150Filtry olejowe160107

 0,0700Szkło160120

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005405147772972296MULTIDENTAL MARIA 

I WIESŁAW 

KIEROŃSCY S.C.

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2509398416211570335NZPiSOZ "Kolmed" s. 

c.

 0,2862Opakowania z papieru i tektury1501013001920137792031036Joanna Cielecka

 0,0585Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Odpady kory i korka030101DK29.23.Z0112110275271031185"OMNIVENT" SPrtKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNO-CI

Ą

 1,4850Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0770Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1750Opakowania z drewna150103

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0560Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,2410Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502035700556667660009206GMINNY ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI w 

Budzyniu - 

oczyszczalnia w 

Wyszynach

 19,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,0400Tworzywa sztuczne170203

 0,3000Mieszaniny metali170407

 11,4300Skratki190801

 16,8700Zawartość piaskowników190802
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 164,7200  36.02Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103643793747642649289CAR SPA Patryk 

Andrzejczak

 71,1400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053008873997792340642INTER - MARK 

GROUP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,3600Tworzywa sztuczne170203

 0,1510Opakowania z tworzyw sztucznych1501023617909276222444657BORCAS KINGA 

SMARDZ-GAWŁOWS

KA

 0,1530Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0560Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 390,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052800918607393530312GOLIAT Sp. z o.o.

 0,0177Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2700Żelazo i stal170405

 0,1200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105E41.00.A3100251876650001326PRZEDSIEBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O. W KONINIE

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0740Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4110Zużyte opony160103

 9,2800Metale żelazne160117

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0761Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3456Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1145Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1090Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0180Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4130Inne baterie i akumulatory160605

 99,7600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,9520Tworzywa sztuczne170203

 0,3560Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1900Aluminium170402

 50,9100Żelazo i stal170405

 86,6800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 60,8100Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 179,9900Skratki190801

 111,6300Zawartość piaskowników190802

 6 871,4800  1,989.77Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136311370297821413161ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO - 

LECZNICZY I 

REHABILITACJI 

MEDYCZNEJ 

SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,7420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 209,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010033738716180046537"FRUCTON" 

PRZETWÓRNIA 

OWOCÓW I WARZYW 

K. I P. 

GRZEGORCZYK SP.J.

 0,1140Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1230Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 73,0280Opakowania z papieru i tektury150101

 75,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,1580Opakowania z metali150104

 0,0875Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2580Aluminium170402

 49,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 43,0000Skratki190801

 12,0600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701043019843777773222597Unicum Etykiety sp. z 

o.o. sp. k.

 1,7000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 3,8000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,2500Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103
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 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,3700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0049Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5080Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 130,9400Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0590Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186396305747792078397CNOS - GARDEN 

SP.ZO.O./ Vilmorin 

Garden sp. z o.o.

 29,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,0400Opakowania z metali150104

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 38,4300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,7000Żelazo i stal170405

 367,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223110897696681712330miranda sp. z o.o.

 1,5000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410
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 1,9700Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080411

 1,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 212,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 38,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 149,3000Opakowania z drewna150103

 0,2490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9000Metale nieżelazne160118

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,5000Aluminium170402

 104,8000Żelazo i stal170405

 1,2250Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506286216191005051STOLARSTWO JAN 

KAMOŚ

 0,4050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 281,7000Płuczki i odpady wiertnicze z 

odwiertów wody słodkiej

0105041413091075213478780G-Drilling S.A.

 1 474,4400Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010508
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 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0070Opakowania z papieru i tektury1501016398965107772428865Gospodarstwo Rolno 

Drobiarskie Henryk i 

Urszula Weychan

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,1500Opakowania z papieru i tektury1501013612067337811908961LP Market sp. z o.o.

 1,9200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8500Opakowania z papieru i tektury1501013001431737792270344HENDI Polska sp. z o. 

o.

 0,2010Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 11,6700Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 4,1800Żelazo i stal170405

 0,2560Papier i tektura191201
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 0,0120Opakowania z papieru i tektury1501015708950247642293243MED-ANALITYK 

Laboratorium 

Analityczne Urszula 

Pochylska Halina Kaja

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086320046037820042509F.U.H. Auto-wydech 

Kaziemirz Wąsiak

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0582Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 6,3200Żelazo i stal170405

 9 464,5700Metale żelazne1912022728193156490001173CMC POLAND SP. Z 

O.O.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702220877631191378PRZYCHODNIA 

LEKARSKA ELŻBIETA 

NAGEL

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022507268499680311808JAN MOLKA Usługi 

Weterynaryjne

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396124067781363183NZOZ PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

"ZDROWIE" S.C.

 0,0400Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132G52.31.Z3010648147811184500Apteka Słoneczna

 0,1500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056307018357771240616P.W.WIMEB Robert 

Wichłacz

 0,1500Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

040221

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020290277831686156MULTI-MEDYK H. I A. 

BEN AMER SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105709812847642154174Gospodarstwo Rolne 

Marcin Budnik

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte opony160103

 0,1400Żelazo i stal170405
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 0,2040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103740226971044322Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. stom. 

Magdalena Przysocka

 3,3400Zużyte opony1601036302870867871342457WULKAN SERWIS 

MACIEJ MALINOWSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110632096651570977HALINA WYSOCKA 

USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE

 267,8800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051458834585252521913Fritz Hansen 

Production Sp. z o.o.

 2,7100Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 2,8400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 7,0400Odpady tworzyw sztucznych070213

 6,0200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0700Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,1600Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 17,8900Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 1,2600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 6,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania z metali150104

 4,9500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 16,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,4700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2400Aluminium170402

 1,6300Żelazo i stal170405

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3012823406222727711NZOZ 

STOMATOLOGIA 

EURODENT S.C

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100004770446980006261ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

PIANOWIE

 36,3450Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,4900Opakowania z papieru i tektury1501013010739836211228789FHU MINAR 

MIROSŁAWA KASZUB

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083003863847881036609ZHU "EMAR" EWA 

GUZIK
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 0,6670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309723407811530267Puls-Med sp. z o.o.

 0,6500Odpady tworzyw sztucznych070213017301607PKP Energetyka S.A.

 0,3000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z metali150104

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,7000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,1500Szkło170202

 0,2000Odpadowa papa170380

 0,0180Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,2500Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043007817327642545986GOSPODARSTWO 

ROLNE ŁUKASZ 

KALISKI

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Filtry olejowe160107

 46,1040Żelazo i stal170405

 1,7300Opakowania z papieru i tektury1501013025895947822564637KARAMBOLA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 14,8300Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A3004471116972197861Smakmak sp. z o.o. 

sp.k. (daw. Smakmak 

Wóźniczak sp. j.)

 19,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023017444506181892168Przychodnia dla 

Zwierząt 4 Łapy 

Tomasz Augustowski 

(dawniej Gabinet 

Weterynaryjny Tomasz 

Augustowski)

 0,0230Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035702870987641228901Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Zenon Filoda

 0,0580Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0320Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,0430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1050Tworzywa sztuczne160119

 0,0160Inne niewymienione odpady160199

 115,6800Odpadowa masa roślinna020103A01.30.Z0004729867670000543Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna

 0,3200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tekstyliów150109
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 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,9400Żelazo i stal170405

 0,0600Papier i tektura200101

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086303771687881007619GMINNY ZAKŁAD 

KOMUNALNY

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9000Opakowania z drewna150103

 2,8600Skratki190801

 1,5000Zawartość piaskowników190802

 18,0000  3.96Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2508475249680661603AUTO PARTNER JAN 

GARNCAREK 

ANDRZEJ 

GARNCAREJ S.J.

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,5000Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 12,2580Metale żelazne160117

112



 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030081777326661026382Specjalistyczny 

Gabinet 

LekarskiPediatryczny 

Roman Pomocki

 2,1000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.50.Z5701073287650006703Przedsiębiorstwo 

Rolno- przemysłowe 

ROLSAM Sp.z o.o.

 45,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 30,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,0000Żelazo i stal170405

 30,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 23,9800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 7,0000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399
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 0,8000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206802504041236210032073PIEKARNIA"WITEK"S.

C. BOGDAN,DARIUS, 

KATARZYNA 

OLSZEWSCY

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163102975896651077171Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska 

Voxmed Karol Myszel

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 17,6800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004837027640000952SPÓŁDZIELNIA  

MIESZKANIOWA  

LOKATORSKO-WŁAS

NOŚCIOWA

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033637735487752649379NZOZ MEDICAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2001360005295807841945228Urząd Miasta i Gminy 

Skoki

 5 282,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052512167776221102340JAN ZAWADA PHU 

"MEBLOHIT"

 156,8300Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314DE22.22.Z0128099917772223548MONDI POLSKA 

SP.ZO.O.

 278,1000Opakowania z papieru i tektury150101

114



 13,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 815,9000Opakowania z drewna150103

 58,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 149,4820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3 252,3000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019195816182113396Gabinet 

Stomatologiczny 

Maciej Kurzawa

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103634164498 000345422164560INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANDRZEJ 

ŚWIĘCICKI

 0,8600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080063720101230029611"MAŁKOWSKI-MARTE

CH" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 3,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,5900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 81,4510Żelazo i stal170405

 4,3600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 12,7500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705267007661041844Gabinet 

Stomatologiczny 

Marek Połczyński

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306892879720273883KOPACZYŃSKA-NEY

MAN DOROTA 

JÓZEFA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309736407821313413Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Andreas-Jakubowska

 535,2000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083011960717792363175POLIGRAFIA JANUSZ 

NOWAK SPÓŁKA Z 

O.O.

 1,5150Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 9,4020Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 1,5000Opakowania z metali150104

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 17,2000Aluminium170402
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 0,0430Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056341248727860002775ARET Andrzej 

Roszkiewicz

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8000Opakowania z papieru i tektury1501013603675757642667815Sklep 

Spożywczo-Przemysło

wy Marek Draczan

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701082857641798188Praktyka 

Stomatologiczna Iwona 

Delikator-Ziobro

 0,2260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023002901586171998391GABINET 

WETERYNARYJNY 

MACIEJ SZYMCZAK

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023100714316671019389PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKO-WETERY

NARYJNA MARIAN 

SZYMAŃSKI

 1,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z3004317947642549079PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI ROLNEJ 

AGRIFARM SP. Z 

O.O.
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 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Filtry olejowe160107

 33,4040Żelazo i stal170405

 0,2190Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych1501026303122307770013605PPHU Markos Marek 

Kosturski

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023418717651468280Justyna Marcinkowska 

Wargacka gabinet 

Stomatologiczny

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250567546 000227261418788NZOZ 

STOMATOLOGICZNY 

"ŻER - DENT"

 0,3550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002958056221638945DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

PSARACH
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 15,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051462829917010353287MALTA-DECOR 

SP.ZO.O.

 5 233,8000Odpady z włókna, szlamy z włókien, 

wypełniaczy i powłok pochodzące z 

mechanicznej separacji

030310

 93,8000Inne niewymienione odpady030399

 8,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 8,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,9500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 105,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 79,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 171,7000Opakowania z drewna150103

 155,9000Opakowania z metali150104

 1,5600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,5000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501012507927706181043239FUH Jartex Szczepan 

Jarantowski

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych0702133025071887811242077Camavo Małgorzata 

Filipiak
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026320948887821649366GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANDRZEJ DUDZIŃSKI

 0,0620Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701307707661028832Prywatny Gabinet 

Lekarski Janusz 

Łojewski

 5,8980Inne niewymienione odpady1013995701495977630020462COPAL SP. Z O.O.

 182,5690Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 7,7130Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,0500Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 1,0810Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 22,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8400Opakowania z drewna150103

 1,4710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 4,4220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Zużyte opony160103

 0,1040Inne niewymienione odpady160199

 0,1460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,2000Szkło170202

 0,5030Żelazo i stal170405

 0,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040614999709462642080PERFEKT LUBELSKA 

FABRYKA OKIEN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703180547641706401Przychodnia Lekarska 

POLA-MED Apolonia 

Wyszyńska

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych1501023800797547891776526TROXI ZAKŁAD 

OBROTU ODPADAMI 

SZYMON 

ROSZKOWIAK

 0,0630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Odpadowa papa170380
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 0,3500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,8790Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046342372927772609532PRESSEKO SP.ZO.O.

 0,1800Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070410

 90,2600Odpady ciekłe inne niż wymienione w 

07 05 80

070581

 4,3000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 10,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 70,5430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 33,8730Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2 319,7400  695.92Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 0,8988Opakowania z papieru i tektury1501013027352167831026810Jolanta Stryba

 0,2381Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6500Inne niewymienione odpady0608994115645526991871086RAWICKA FABRYKA 

WYPOSAŻENIA 

WAGONÓW RAWAG 

SP. Z O.O.

 33,6050Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 6,7200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 5,0500Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,1700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 89,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 234,5710Inne niewymienione odpady120199
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024819749680973455Przychodnia 

Stomatologiczna 

Izydorczyk s.c.

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005446309730528416Indywidualna Praktyka 

Lekarska Agnieszka 

Pakosz-Majewska

 0,0120Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707045703538377661594106PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"AGROMECH" S.C. 

H.CIFER 

J.KACZMAREK 

G.LEWANDOWSKI

 0,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3101006586651030979Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno - 

Połozniczy Lilianna 

Przybylska-Malinowsk

a

 0,0050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201015702305087671052424PUH NAPRAWA 

GŁOWIC KRZYSZTOF 

PALUSZKIEWICZ

 0,0080Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0040Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Metale nieżelazne160118

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302130051 00029NZOZ IMEDICA

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202320991649253032590016 WOJSKOWY 

ODDZIAŁ 

GOSPODARCZY W 

DRAWSKU 

POMORSKIM
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Skratki190801

 1,1500Baterie i akumulatory ołowiowe1606013012800967642267889KE-YO Katarzyna 

Jeske

 14,6410Opakowania z papieru i tektury1501016398520047822188660FELONA  SP.ZO.O.

 4,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Opakowania z drewna150103

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1100Inne baterie i akumulatory160605

 0,6000Papier i tektura191201

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019143428942769213Indywidualana 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Karolina 

Pawłowska-Skawińska
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 0,0465Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015178887851785482"MEDYK" SPÓŁKA 

CYWILNA BARBARA 

CHEŁMIŃSKA-MILKIE

WICZ, HANNA 

RATAJCZAK

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102208596661033548PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAGDALENA 

ADAMKIEWICZ

 0,0100Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080204101888811431040PREMIUM 

UBEZPIECZENIA 

Adrian Jackiewicz

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Metale żelazne160117

 0,1500Metale nieżelazne160118

 0,4450Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,0500Inne niewymienione elementy160122

 0,0400Inne niewymienione odpady160199

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016395229277851606775PIEKARNIA ZBIGNIEW 

SZUKOWSKI,ZENON 

STILLER

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7450Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641155406731869483ALEKSANDRA 

KWIATKOWSKA 

ZELEN

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303026677861353436GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA JASKOWSKA

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307675807851234948ALVAMED Tomasz 

Woźny

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014113384889231286739GOSPODARSTWO 

ROLNE WIESŁAW 

ROSIŃSKI,GODZISZE

WO

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z drewna150103

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2509465006222305447NZOZ ZESPÓŁ 

LEKARZY 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

USMIECH SERCA 

S.C.
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101181806651058357Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Błaszczyk Anna

 0,0284Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166312771737861495337POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

ŚRODZIE WLKP.

 0,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083010337717642112945"ESI-TRANS" 

AUTO-CZĘŚCI 

UŻYWANE Krystian 

Papior

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z drewna150103

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Szkło160120

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015720822367671562533ART-BUILDING ARTUR 

ŻAK

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,2000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Tworzywa sztuczne170203
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 0,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,4140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030004550837770002524USI SPÓŁDZIELNIA 

WIELOBRANŻOWA

 0,0500Odpady tworzyw sztucznych0702133012573647642610778Gospodarstwo Rolne 

Michał Nowak

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte opony160103

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2506770686221028862ZOZ "SALUS"

 0,3750Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.B3019916447671696535KOMUNALNY ZAKŁAD 

UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0110Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,2200Żelazo i stal170405

 11,5200Skratki190801

 18,1000Zawartość piaskowników190802

 850,9000  194.43Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114182477881456027INSTYTUT ZDROWIA I 

URODY LUCYNA 

CECUŁA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005797529680593600USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

KATARZYNA 

GARNCARZ

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312635097841990140PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO - 

RODZINNEJ 

"BONITAS" S.C.
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 1,4000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408026855242593360CENTRUM 

MEDYCZNE 

ENEL-MED S.A.

 0,1860Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095709642167661773151APTEKA Kędrackich 

s.c.

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102826426671030385Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Zielazna Ala

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110174686651041291WJK 

GASTROENTEROLOG

IA KONIŃSKA

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136306295697821127633SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOG 

POŁOŻNIK ANDRZEJ 

CHOJNACKI
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398074007861559178NZOZ CHIRURGIA I 

ORTOPEDIA 

ŚREDZKA SP. Z O.O.

 0,1490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6850Baterie i akumulatory ołowiowe1606013028216906080108670MOTO LAND S.C. 

JAROSŁAW 

KOMORNICZAK,PAW

EŁ RUDOWICZ

 4,2780Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013627830597872111642DEALER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Zużyte opony160103

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0270Metale nieżelazne160118

 0,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019311167831682046NZOZ "FAMILY DENT 

STOMATOLOGIA" 

ALICJA 

ZAREMBA,MAGDALE

NA OLEJNIK S.C.

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002882407811781236CENTRUM 

STOMATOLOGII 

CANDEO WIESŁAW 

HĘDZELEK & 

JOLANTA 

MARCINIECKA-HĘDZE

LEK SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0750Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8960Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DH25.23.Z0904489285540240242ALUPLAST SP. Z O.O.

 405,6900Odpady tworzyw sztucznych070213

 3,6180Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 13,6470Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 118,3980Inne niewymienione odpady120199

 2,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 19,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 125,8270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,9850Opakowania z drewna150103

 55,5700Opakowania wielomateriałowe150105

 75,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 17,7950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2480Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 6,5470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2850Zużyte opony160103

 0,1870Filtry olejowe160107

 0,0339Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4990Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 29,9300Żelazo i stal170405

 13,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083105177896661166019BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

MECHANIKA 

KRZYŻANOWICZ 

MIROSŁAW

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 4,0400Opakowania z papieru i tektury1501014114412007830030413PIEKARNIA 

CIASTKARNIA  M.P. 

WALENCIAK S.J.  

KIEŁCZEWO

 4,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9100Opakowania z metali150104

 0,3200Opakowania ze szkła150107

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,1950Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,7000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223116078796681835067Zakład Dziewiarski 

INEZ s.c.

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 131,6200Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.A6300020207830001771JACEK 

BŁASZKOWIAK  

PIEKARNIA 

CUKIERNIA

 2 150,0000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 22,0400Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6000Opakowania ze szkła150107

 107,0000Aluminium170402

 213,4000Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504512526181236033Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Katarzyna Kuczyńska

 20,3400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055708338857641584783PILTEX Sławomir 

Kuśnierz

 0,2000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,4850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6530Żelazo i stal170405

 9,4000Żelazo i stal1704056303305407881005603EXPORT-IMPORT 

Tomasz Gumała

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501027631804869Sydow Leokadia

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501013016216577642650128SANPIL-EKO S.C. 

Katarzyna Płotka, 

Gabriela Runowska. 

Artur Jendrysiak

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102209456981019099NZOZ Specjalistyczna 

Poradnia 

Dermatologiczna 

"DERMA-MED"

 2,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080128441255222236208TT-THERMO KING SP. 

Z O.O.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Filtry olejowe160107

 0,5300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026343481006331573336JADWIGA 

CHOJNACKA

 6,3200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706046301175797870005284P.P.U.H. MAT-BUD 

Zbigniew Tyll

 0,0019Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162503744516221109046Gabinet Lekarski 

Lekarz Rodzinny Jacek 

Gęsior

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311139007881033479GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO SALUS 

IZABELA STOŻEK

 0,0600Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702086306586197791370463Krzysztof Ganas 

SERWITECH

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte opony160103

 0,2800Tworzywa sztuczne170203

 0,0420Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.90.Z0082739096650001148"KONIMPEX" SP. Z 

O.O.

 43,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 39,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,5000Opakowania z drewna150103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0450Inne baterie i akumulatory160605

 3,6800Żelazo i stal170405

 1,4610Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307333509720375922GABINET 

SPECJALISTYCZNY 

STOMATOLOGII 

ZACHOWAWCZEJ

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3100720346661033666Specjalistyczny 

Gabinet Internistyczny 

i Stomatologiczny lek. 

med. i stom.  Piotr 

Jankowski

 108,9300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308630891592ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

"PAW-DRUK" SP. Z 

O.O.

 0,5200Inne niewymienione odpady070299

 3,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,7100Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 2,2750Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1 173,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053111271976661327221F.P.H.U. "DREW-BET" 

Bąkowska Mariola

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301229717841026668PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

PRZYCHODNIA 

MIĘDZYZAKŁADOWA 

TREPKO SP. Z O. O. 

KRYSTYNA 

GRZYBOWSKA-BART

OSZAK

 0,4400Tworzywa sztuczne1601193006726296972142340VOLVO HUBERT - 

HUBERT RĘKOŚ

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z0004779667770000301SPÓŁDZIELCZE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE Gospodarstwo 

Wysoczka

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Filtry olejowe160107

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,7600Żelazo i stal170405

140



 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011971206222620120Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Joanna Krzyżostaniak

 1,3000Opakowania z papieru i tektury1501016346030937842273860LT CONSULTING 

SP.ZO.O.

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133014169637792217717DM-ELEKTRO DAWID 

MILINOWICZ

 0,2150Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023565716681968087Dobrskaclink Praktyka 

Lekarska Marek 

Bakalarz i Iwona 

Bakalarz

 0,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2507505466181198568Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

stomatologiczna 

GABINET 

ORTODONTYCZNY 

LEK. STOM. ANNA 

SOSNOWSKA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396759507631102162"KAJA" GABINET 

KOSMETYCZNY 

KATARZYNA 

MICHALAK
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 20,7000Żelazo i stal1704056346515777891631779ENERGIKA 

MAŁGORZATA 

SZAMAŁEK, 

ZBIGNIEW 

SZAMAŁEK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,4100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310143478 000216651052662NZOZ Pracownia 

Diagnostyki Lekarskiej 

mgr Krystyna Drelak

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111224816971980866ZAKŁAD MEDYCYNY 

SZKOLNEJ "HIGIENA" 

S.C. W. Olińska, A. 

Krupka, A. Piotrowska, 

L. Dzikowska, H. 

Kaczmarek

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301083088 000286172126428NZOZ "MEDYK"
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036343974007792083369Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Maciej Koczorowski

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023673917771516188Praktyka Dentystyczna 

Michał Pietrzak

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146345075967781411232ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 6 

IM. JOACHIMA 

LELEWELA

 0,1800Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,8100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707774837641443887GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO ALICJA 

MAŁYSA-SOSABOWS

KA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801045707761537641439868KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

TADEUSZ MATYSKO

 0,2060Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201033020120677822545663ALUTEC K&K 

POLSKA SP.J.

 0,4040Aluminium170402
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6303946467781092301Poradnia Lekarza 

Rodzinnego Andrzej 

Binczycki

 2,6200Opakowania z papieru i tektury1501013005667106972205796PAGO SP. Z O.O.

 26,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9200Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039705305929251081070Gabinet Okulistyczny 

lek.med. D.Lindenau

 7,5220Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226397584177851650078"EURAS" SP. Z O.O.

 0,1380Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0260Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080119077631130236960HORUS-ENERGIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3400Filtry olejowe160107

 145,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056309086777831304054H. CEGIELSKI - 

FABRYKA 

POJAZDÓW 

SZYNOWYCH SP. Z 

O.O.

 2,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,0500Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 1,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 58,7000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,7500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,0000Opakowania z drewna150103
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 1,9900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 39,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,3500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 26,6000Aluminium170402

 855,7000Żelazo i stal170405

 1,4000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 18,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0899Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140006938656181559374Szkoła Podstawowa 

Nr1 im. konstytucji 3 

Maja w Kaliszu

 0,0075Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033659042856222797870Gama-Gierz sp. j.

 0,5800Opakowania z papieru i tektury1501013010244247811831419TRANSLOCUS 

SP.ZO.O.
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 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0620Mieszaniny metali170407

 0,1080Baterie i akumulatory ołowiowe1606013014817597891618514GOSPODARSTWO 

ROLNE MICHAŁ 

KOCZOROWSKI

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506769046221069677Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Andrzej Sobczak

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083102049786651575940Moto-Fan  Majdzińscy 

Mechanika Pojazdowa 

Naprawa 

Automatycznych 

Skrzyń Biegów

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6400Żelazo i stal170405

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208770830567 000268391727979Energa Operator 

Wykonawstwo 

Elektroenergetyczne 

sp. z o.o. oddział w 

Kaliszu

 0,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Filtry olejowe160107

 3,6000Tworzywa sztuczne160119

 1,4000Inne niewymienione elementy160122

 69,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 678,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 27,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 18,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 10,8000Drewno170201

 1,0000Tworzywa sztuczne170203

 12,8000Żelazo i stal170405

 0,5000Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 228,2000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 345,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111646117821709950DAVID MUSIELAK 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA DAVID 

MUSIELAK

 6,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101251332549 000266221224729PPHU Chagma 

Kazimierz Nowak

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103630077555GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOLANTA 

SZCZEPSKA

 1,3040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z2500593826170252979PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE 

"ROLBUD" MICHAŁ 

MICHALAK

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4770Zużyte opony160103

 0,2900Filtry olejowe160107

 0,0560Płyny hamulcowe160113

 0,1170Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4620Zbiorniki na gaz skroplony160116

 476,8270Metale żelazne160117

 13,1820Metale nieżelazne160118

 11,1590Tworzywa sztuczne160119

 0,8150Szkło160120
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 0,9460Inne niewymienione elementy160122

 3,8020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019154656671328618NZOZ VITA-MED 

Paulina Kaźmierczak

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080004775877870000683ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

PACHOLEWO

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022504381396180032541"WIDLAK" PIOTR 

JERZ

 0,0290Tworzywa sztuczne i guma191204

 4,0000Żelazo i stal1704053684511281231371168TREE SILESIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3001519717851729874"PULS" S.C.

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093100001586650012005"Apteka Lawenda" 

Wiesława Kasprzyk

 0,1580Leki inne niż wymienione w 20 01 312001320005329787661580073Urząd Gminy Budzyń

150



 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022321427792362098GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MATEUSZ KRAJECKI

 0,1350Odpady z przeróbki rud siarczkowych 

powodujące samoczynne zakwaszenie 

środowiska w czasie składowania

0103044102110186980014852PHU AST Andrzej 

Janiszek

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004765827840005291ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

NIECHANOWIE

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303930497881007134PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RENATA PARZYBOK

 32,5600Opakowania z papieru i tektury150101DG24.52.Z6300071127770002866NIVEA POLSKA S.A.

 0,2220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z drewna150103
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 0,1010Opakowania z metali150104

 0,2950Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2700Opakowania ze szkła150107

 0,0140Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 25,3400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0590Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7460Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 27,2920Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 0,5900Drewno170201

 0,0040Tworzywa sztuczne170203

 13,7100Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 6,7400Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033696853907811968006FRANCISZEK RATAJ 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

UROLOGICZNA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWI
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 0,2300Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

0801186344529267661847547MAZ-BRAM 

ZDZISŁAW MAZUR I 

SYN S. J.

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 6,6300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0900Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Metale żelazne160117

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A632198033AUTOMASZ BOSCH 

SERVICE TOMASZ 

TUREK

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0500Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321368077821030483Praktyka Dentystyczna 

Rafał Berliński

 85,8400  0.06Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DE22.24.Z6312193947772294057"SAUERESSIG 

POLSKA"  SP.Z O.O.

 58,6520Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 172,6700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 20,9420Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 29,7350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110L75.12.Z000778188 000246651743952POWIATOWA STACJA 

SANITARNO 

EPIDEMIOLOGICZNA

 0,0500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 1,7500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0900Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 39,7960Odpady tworzyw sztucznych0702133101815626651002871VKF SPORK HEINZ 

RENZEL SP. Z O. O.

 0,0190Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 5,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Opakowania z metali150104

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6050Żelazo i stal170405

 0,2070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020193597811877025INSTYTUT ZDROWIA I 

URODY ASPAZJA 

ANNA TRZECIAK, 

PRZEMYSŁAW 

TRZECIAK

 9,9800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056344039807861591503MATERIAŁY 

BUDOWLANE 

"WESOŁEK" SP.Z 

O.O.

 0,8300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 9,2710Opakowania z papieru i tektury150101

 12,2960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,5000Opakowania z drewna150103

 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4180Filtry olejowe160107

 0,0040Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Odpadowa papa170380

 26,7630Żelazo i stal170405

 390,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.12.Z0033479516220105477PPH "POLFEX"  SP. Z 

O.O.   OSTRÓW 

WLKP.

 30,0000  9.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 54,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095700501437640052073APTEKA LEKÓW 

GOTOWYCH

 0,0590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130048598197820006991"MAPAL NARZĘDZIA 

PRECYZYJNE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005126825992388747INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MACIEJ 

MACIEJEWSKI

 5,0000Baterie i akumulatory ołowiowe1606013011294599231224218PHU 

AUTO-ELEKTRYK 

Mistrz Włodzimierz 

Lisiewicz

 0,0811Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708484157642163948Ośrodek Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501016345422917772749523MZ tRADE Michał 

Kulińsji sp. j.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0061Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 9,1300Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307DE22.22.Z0047881507870001122KARL KNAUFER 

Poland sp. z o.o.

 3,2400Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 2,4100Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 2,2120Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,8600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 4 019,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 83,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 68,8300Opakowania z drewna150103

 10,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 21,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1440Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 9,7460Aluminium170402

 0,2900Żelazo i stal170405

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142500694006221969435"ZAKŁAD 

FRYZJERSKI-MARIA 

WRÓBEL"

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701507557631000036MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNALNY SP. Z 

O.O.

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0700Filtry olejowe160107

 2,9000Inne odpady nieulegające biodegradacji200203

 25,3000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0070Opakowania z papieru i tektury1501010009171127642221812Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w 

Chodzieży

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2800Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111168166652505798NZOZ "CENTRUM 

DERMATOLOGII" S.C.
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009413547811767325GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGATA 

PRYLIŃSKA-CZYŻEW

SKA

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A5700955077641251449PRZEDSIĘBIORSTWO  

HANDLOWO-USŁUGO

WE  

AUTO-HOLOWANIE  

CZESŁAW  

WIECZOREK

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014053046181232638GABINET 

KOSMETYCZNY 

"MAGIA KLIMATU" 

MAGDALENA 

KRÓLAK-MALISZEWS

KA

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z250917029 00020NZOZ ESKULAP 

PORADNIE 

PODSTAWOWEJ I 

SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI 

ZDROWOTNEJ- medici 

s.c. A. Florczyk, D. 

Grzsiak, K. Kidoń

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033679211936681958255Paznokcie marzeń 

Patrycja Kocańska

 0,0650Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013610106809721253859MILA SKOKI SP.ZO.O.

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086345924037822297774MECHANIKA 

POJAZDOWA J.S.K.J. 

NAPIERAŁA S.C.

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,1724Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104DL33.10.A2503907866181471573Dorota Kołatuch 

Pracownia Techniki 

Dentystycznej

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304641117771317164Marek Feliksik 

specjalista 

położnik-ginekolog
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013733899241849428INDYWIDULANA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

MIEJSCU WEZWANIA 

AGNIESZKA 

HERBIK-WOJCIECH

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0291Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505593286191194603NZOZ 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY "FEMINA"

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013842697321099951Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Białas-Miczko

 0,9500Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DJ27.44.B0012958367820043288IBP INSTALFITTINGS 

SP. Z O.O.

 0,0350Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 654,6200Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 9,8900Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09

101010

 550,3930Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 96,0900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 96,9050  0.00Wodne ciecze myjące120301

 54,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3000Opakowania z drewna150103

 3,4050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,9050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 1,7600Inne niewymienione elementy160122

 0,2220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 15,9250Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 19,4810  0.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110178306681684935J. Kubiaczyk, J. 

Manuszewski, NZOZ 

"MEDICUS" s. c.

 0,0140Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201G51.46.Z5705276807630003541PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE " 

POLI - VET " SP.Z 

O.O.
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 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509465976181883086NZOZ Zespół Lekarzy 

"DOBRZEC" s. c. 

Krystyna anczyk - 

Guglas, Wacława 

Pospiech - Safian 

Maciej Kucharczyk, 

Marek Kalinow

 18,5500Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.86.Z0033761606220006580P.P.U.H. "WOSEBA" 

SP. Z O.O.

 18,9300Opakowania z papieru i tektury150101

 33,0720Opakowania wielomateriałowe150105

 2,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 13,5220Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103008612996222345286Belleza Gabinet 

Kosmetyczny Ilona 

Nowak

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4 429,2600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z4103608016991580911"RAWIBOX"SPÓŁKA 

AKCYJNA, RAWICZ

 44,5900Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 03 03 

10

030311

 8,7400Odpady tworzyw sztucznych070213

 3,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,0200Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 40,5900Opakowania z papieru i tektury1501011459078975272670993Leszno retail sp. z o.o.

 19,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344778207822269507NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

DELMED S.C.

 40,6100Odpady tworzyw sztucznych070213DN36.63.Z5701499307641007494" MAG " GORZELAK   

I  JASIŃSKI"  SP.J.

 5,4820Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0120Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 13,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,5450Aluminium170402

 3,7580Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024103619016991222761RADOSŁAW OSIECKI 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ORIVET

 0,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013022853397631766815VIKPOL Paulina Bonk

 0,0080Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,8150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086307815967771739474EWPA Sp. z o.o.

 1,7400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 1,5730Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302089704919989231158013MECHANIKA 

POJAZDOWA 

JAROSŁAW 

MAĆKOWIAK

 0,0530Filtry olejowe160107

 0,0300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201096312331939720790058SZLIFIERNIA 

CYLINDRÓW I 

WAŁÓW 

KORBOWYCH 

TOMASZ 

SKRZYPIŃSKI

 0,0200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118
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 0,0300Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146345101507772731351"ELMEX LOGISTIC 

GROUPE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091918738725932178934MEDIX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033602482506181294214Estetica Kalisz

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702838707631531928ZAKŁAD OPIEKI 

SRODOWISKOWO 

RODZINNEJ 

PIELEGNIAREK I 

POŁOŻNYCH S.C. 

CURSUM

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026300028307830014555Prywatny Punkt 

Weterynaryjny 

E.Raczyński, 

K.Halagiera
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 1,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z6302200537791015118"ALKOM" FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MGR INŻ. 

HENRYK 

SIENKIEWICZ

 1 560,2420Opakowania z papieru i tektury150101

 553,1410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,7930Opakowania z metali150104

 36,3600Opakowania wielomateriałowe150105

 208,9100Opakowania ze szkła150107

 198,0280Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 046,7600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 663,3600Papier i tektura191201

 19,1800Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 1 632,6310Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 1 124,2780Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039707449339231166573Prywatna Praktyka 

Położniczo-Ginekologic

zna Katarzyna Kocjan

 1,1000Opakowania z papieru i tektury1501013508460716781012170IGEPA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700166957661428388"Diagnostyka" Silników 

Spalinowych - Pomoc 

Drogowa Mirosław 

Nowak

 0,0850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,2200Żelazo i stal170405

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z4103597037881161208Apteka "KOSMA I 

DAMIAN" Joanna 

Górny

 0,1300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056321177097771013323Meble Potocki 

MIECZYSŁAW 

POTOCKI

 0,0320Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,1300Opakowania z metali150104

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036315312817821415088Wojciech Garbacz

 56,2720Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013003103816972180955ASTROMET SP. Z 

O.O.

 2,8470Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5336Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A6301548607861002607FIRMA  ROBÓT 

DROGOWYCH 

KRZYSZTOF 

KUKULSKI

 1,9120Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0480Płyny hamulcowe160113

 0,0085Inne niewymienione odpady160199

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,9000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803018930546182137327Planet Food sp. z o.o. 

sp. k.

 0,1480Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113011517726070059639Mol Coatings Sp. z o. 

o.

 0,1960Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Opakowania z drewna150103

 0,2540Opakowania z metali150104
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 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0024Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z302082808 00026NZOZ Chirantjus 

Stomatologia

 0,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039712319867881050526GABINET LEKARSKI 

IRINA KAPLENKO

 40,8700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053008671037792337338WYKROJNIKI 

POLSKIE SP. Z O.O.

 6,1600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 1,4660Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,4130Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 3,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DD20.40.Z2505130946180046810DREWNEX MAMOS, 

ŁUCZAK, MAMOS S.J.

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035715038657641315468LEKARSKI GABINET 

KONTRAKTOWY 

JACEK MICHALSKI

 40,0000Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

0702145702180167661006919"KABAT" SP.J.

 572,7080Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 75,7000Inne niewymienione odpady070299

 48,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 44,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 74,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,2000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 16,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 167,7000Zużyte opony160103

 0,4000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 92,0000Żelazo i stal170405

 1,1600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101000464900SPÓŁDZIELNIA 

KÓŁEK ROLNICZYCH 

W WITKOWIE

 7,0000Skratki1908016312594137842297636GMINA NIECHANOWO

 73,0000  44.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,6200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103636259487872112096KOAGRA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 12,0200Odpady tworzyw sztucznych0702133003585606972187992Awilux Polska sp. z 

o.o. sp.k.

 17,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 15,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102523426981235957AGATA 

WYTYK-NOWAK 

PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI LEKARZ 

CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH 

SPECJALISTA 

REUMATOLOG

 1,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086304105527771769802Mechanika Pojazdowa 

Zbigniew Suczko

 0,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2 093,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083019695676192019196JANMAR CENTRUM 

Sp. z o.o. Sp.K.

 28,9160Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,8840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,7500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

174



 2 677,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105250706166P.P.H.U. "MIBET" M. 

Wysota

 0,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.48.G6312144747792012984MASZ-BUD 

GRZEGORZ 

SARGALSKI

 23,1720Żelazo i stal170405

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086346216599721098407"EKOPOZ" SP.Z O.O.

 2,9060Papier i tektura191201

 6,1660Metale żelazne191202

 1,7700Tworzywa sztuczne i guma191204

 1 072,5250Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 854,0020Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 534,6250Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0210Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016396450967822125234POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNY OSRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ 

"MACIERZYŃSTWO"

 1,7200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004656447870000803Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Zużyte opony160103

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych1501023001792907671011767Z.U.H.P. Mechaniki 

Pojazdowej 

"AUTO-KOMPLEKS-L

AK" Kowalski Piotr

 0,1200Zużyte opony160103
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 0,0200Filtry olejowe160107

 0,8200Metale żelazne160117

 0,1200Metale nieżelazne160118

 0,1400Tworzywa sztuczne160119

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021549049680972510Lekarze Spółka 

Partnerska Ireneusz 

Gołdyn, Sławomira 

Madaj - Gołdyn

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6315249097881122705Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Wojciech Gajdziński

 0,2000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123103491746652263556ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY 

"SKORPION" s.c.

 0,1980Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0284Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113015587757771695541MARIOLA 

CHOJNACKA 

"AUTO-LAK"

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096307005347841021369GABINET 

WETERYNARYJNY 

S.C. KRZYSZTOF 

NOWAK ANDRZEJ 

GADZIŃSKI

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213G51.52.Z9320441608961212405SSAB POLAND Sp. z 

o.o.

 2 194,4520Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 141,0380Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2950Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,3550Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,1780Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,2610Opakowania z drewna150103

 46,5310Opakowania z metali150104

 2,8390Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 1,4140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1810Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501013010150007871302245Daniela Jackiewicz

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Tworzywa sztuczne160119

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Tworzywa sztuczne170203

 728,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001803000761986070017919MIEJSKA 

ENERGETYKA 

CIEPLNA SP. Z O.O.

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania ze szkła150107
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 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,6200Żelazo i stal170405

 1,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0400Papier i tektura200101

 20,4500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004803446172058856Izabell Izabela 

Banaszak
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019313179720960721BARBARA 

WŁOCŁAWSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2501177486171357108PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA 

WYBIERALSKA-WAC

HOWSKA LEKARZ 

STOMATOLOG

 932,1620Opakowania z papieru i tektury150101011073542 00070BERTELSMANN 

MEDIA SP.ZO.O. 

ODDZIAŁ ARVATO 

SERVICES POLSKA

 180,5490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,4000Opakowania z drewna150103

 237,7340Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1104Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 210,9330Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0410Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 114,9000Żelazo i stal170405

 0,0080Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0040Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000972654 005886171777715Stowarzyszenie Monar 

Ośrodek Leczenia, 

Terapii i rehabilitacji 

Uzaleznień w 

Nowolipsku

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006431836912166874PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

STARE TARGOWISKO

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500700306221239760Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Grześkowiak
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103211876661368970Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Kluska-Madej

 134,5600Zmieszane odpady opakowaniowe1501060162579045222530215WELCOME AIRPORT 

SERVICES SP.ZO.O.

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5300Zużyte opony160103

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5750Odpady tworzyw sztucznych0702133101878506651004835Glob-Trans G. Kmieć 

A. Tuziński i współnicy 

sp. j

 0,0600Papier i tektura200101

 0,0480Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010048666827780150976"ELMAG" P.P.H. 

EXPORT-IMPORT

 0,0190Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

182



 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DM34.30.A6311837917811613881"A.KAYSER 

AUTOMOTIVE 

SYSTEMS POLSKA" 

SP. Z O.O.

 0,2730Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 130,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 17,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 51,2200Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 6,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,1500Tworzywa sztuczne160119

 427,0300Inne niewymienione odpady160199

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2775668826461161230INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DARIUSZ 

PLESIŃSKI

 10,1700Opakowania z papieru i tektury1501012413679982060001487ESA S.R.O. - SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ ODDZIAŁ W 

POLSCE

 8,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016322193737810010229Przedsiębiorstwo Rolne 

SOBROL sp. z o.o.

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych1501020002759787770006321MUZEUM 

NARODOWE

 0,0026Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0539Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 0,1900Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0480Opakowania z papieru i tektury1501014101817196970026405PPS Alpa

 0,1710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5300Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5705163707641284035PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

MAŁGORZATA 

DWORAKOWSKA

 0,1100Odpadowa masa roślinna0201033004553987822377160ENEA OPERATOR 

SP. Z O.O.

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3600Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła zawierające związki 

chlorowcoorganiczne inne niż 

wymienione w 13 03 01

130306

 3,0940Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4430Zużyte opony160103
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 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 87,8500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,9530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0400Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 662,3420Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 84,9040Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 5,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 31,1700Tworzywa sztuczne170203

 16,2040Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 1,3230Miedź, brąz, mosiądz170401

 73,5390Aluminium170402

 230,9920Żelazo i stal170405

 14,2770Mieszaniny metali170407

 25,2320Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,4910Papier i tektura191201

 1,3800Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,1500Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 1,1800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110720886661785231Laboratorium 

Analityczne 

"LAB-MED" s.c

 46,1000Inne niewymienione odpady0203993009651717642610382"Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

Serwis" Sp. z o.o.

 0,3690Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202014111765779231566203Firma Handlowo 

Usługowa Renata 

Cicha

 23,2950Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053674269097861708425NATURANO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,1600Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1,3000Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8880Żelazo i stal170405

 12,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307354497821648237GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ADAM OBERC

 137,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701244107640006038PRP Falmierowo Sp. z 

o.o.

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z drewna150103

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte opony160103

 0,0060Filtry olejowe160107

 5,3700Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z9700719199231234085Halina Strąk

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6306348147851204261Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski Ewa 

Kapała

 0,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070020223135240301896STUMP-HYDROBUDO

WA SP. Z O.O.

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033698257147792486038CENTRUM 

MEDYCZNE 

KAMEDICA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,6580Odpady tworzyw sztucznych0702132500093496210000707GABI PLAST P.P.H. 

GABRIELA 

KOŚMIDER

 0,0380Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 24,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 677,6400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052507656316190001861IDŹCZAK - MEBLE 

Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa Roman 

Idźczak

 29,1120Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222
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 2,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,7780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,8700Odpadowa tkanka zwierzęca0201026302280727861129822SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU - SPRZEDAŻ 

JAJ MARIUSZ 

PACHURA

 18,4900Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 10,0000Inne niewymienione odpady020199

 0,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046300068517870001062POD ROGALEM SP. Z 

O.O.

 0,5000Inne niewymienione odpady020699

 18,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 1,1000Żelazo i stal170405
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 0,0510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160003000506681580495SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W TURKU

 0,5290Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 31,4130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0270Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0570Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302054102727126971018543Mechanika Pojazdowa 

Jerzy Biernacki

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005358846080063097Grupowa Praktyka 

Stomatologiczna 

"ESTETICA" s. c.

 0,3000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303750577871013788NZOZ Obst Ambulans 

Union Ratownictwo 

Medyczne
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 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083025939409680393367Rol-Mechanika Firma 

Usługowo Handlowa 

Piotr Szalski

 0,0810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397669257792121242PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

"ŻAK-MEDIC"

 14,5510Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013023764156662110699ANDRE ABRASIVE 

ARTICLES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 13,2500Inne niewymienione odpady120199

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 14,4250Opakowania z papieru i tektury150101

 5,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 92,6000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 87,3800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2514591036181936173STOMIX s. c. Grupowa 

Praktyka Lekarska 

Barbara Strzelczyk, 

Aleksandra Mrowińska

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000124719950005330Salon Kosmetyczny 

"Maniana" Janina 

Mania-Ruszkowska

 0,0120Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804090121952475251551237PREMA  S.A.

 0,0100Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 11,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,1000Opakowania z drewna150103

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 46,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076302174187781000351"IRYS PLUS" 

RYSZARD IGNACZAK, 

MIROSŁAW 

NOSARZEWSKI S.C.

 4 107,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506137086221279564ŁUGOWSKI ANDRZEJ 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509342816171263229GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENNA 

KOWALSKA-ANDRZE

JCZAK

 2,2510Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083114918856661817244FIRMA HANDLOWA 

,,EKO-MAR" MARCIN 

SZCZESIAK

 0,0860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,4160Zużyte opony160103

 0,6030Filtry olejowe160107

 0,1810Płyny hamulcowe160113

 0,1810Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1760Zbiorniki na gaz skroplony160116

 412,3510Metale żelazne160117

 41,1210Metale nieżelazne160118

 30,9740Tworzywa sztuczne160119

 10,7580Szkło160120

 6,4500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0850Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101793556971284983INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA 

KALINOWSKA-NOWA

CZYK

194



 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509232196211556944Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek 

Środowiskowo-Rodzinn

ych "PROM-MEDYK"

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501112514802676222276409Salon Fryzjerski 

Kamila Mikulska

 0,0010Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G52.11.Z0003741666660004740Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska

 0,0730Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania ze szkła150107

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0011Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.12.Z6397998767781381666NZOZ PORADNIA 

REJONOWA 

LECZNICTWA 

KOLEJOWEGO S.C.
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6344729237791412368SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033647543176222795411Sekrety Urody Gabinet 

Kosmetyczny Klaudia 

Kaczmarek

 0,3990Metale żelazne1601173004163237641593055AUTO-GRZECH 

GRZEGORZ 

SZWEDOWICZ

 0,0980Metale nieżelazne160118

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111343668951140779Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Skrzypczak

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6309023159720269456gabinet 

stomatologiczny 

Teresa 

Dąbrowska-Adamek

 29,4200Żelazo i stal1704053016340977632115669Zakład Kanalizacji i 

Wodociągów w 

Drawsku Sp. z o.o.

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136345263237822280615MILENIUM ZAKŁADY 

BUKMACHERSKIE 

SP.ZO.O.
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 0,5994Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110142926652306099ZESPÓŁ 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNYCH 

ZDROWIE S.C.

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 375,4100Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0004398426960008848SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

GOSTYNIU

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,9700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 92,2370Opakowania z papieru i tektury150101

 22,4930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,1590Opakowania z metali150104

 17,6800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3500Opakowania ze szkła150107

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,4450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4700Filtry olejowe160107

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,4400Inne niewymienione elementy160122

 0,5500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0650Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0700Inne baterie i akumulatory160605

 0,0050Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,4750Drewno170201

 0,3200Szkło170202

 0,6000Tworzywa sztuczne170203

 16,3800Żelazo i stal170405

 0,1500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,7700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,9200Papier i tektura191201

 13,1900Odpady ulegające biodegradacji200201
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102695646681026540ANDRZEJ KRĘGIEL 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

CHIRURGICZNY 

PRIMA MED

 53,6400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706053000910517641052129FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

"MINKWICZ" TERESA 

MINKWICZ

 0,0300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013611465637773248214Przychodnia 

ARCANUS sp. z o. o.

 0,0300Roztwory utrwalaczy090104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509342006181879251Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek 

Środowiskowo 

Rodzinnych Nadzieja 

s.c

 0,2560Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.24.B3674010007632135465AL-TRANS S.C. Anna 

Szarek i Marta 

Szarek-Karpińska

 1,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,5000Zużyte opony160103

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0300Metale żelazne160117

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,9450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034715386317291164513GABINET LEKARSKI 

LIDIA WALCZAK

 3,0000Opakowania z papieru i tektury1501013020317687771093931Biuro Handlowe MAJ 

Monika Górna

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 15,6100Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020003016646181857781REGIONALNE 

CENTRUM 

KRWIODAWSTWA I 

KRWIOLECZNICTWA 

W KALISZU

200



 6,3400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4600Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,4350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201014101759086970018883PHUP Pachurka 

Ryszard Dariusz Dąże 

s.c.

 0,6340Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804095705025337660000843ZPUH KOMFORT JAN 

KUBACKI

 89,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 504,2300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,7500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0420Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0900Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0550Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3480Inne oleje hydrauliczne130113

 0,4700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,7400Żelazo i stal170405

 19,1270Opakowania z papieru i tektury1501016307602697771338287PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MAREKS"  

MAREK SZUKAŁA

 23,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,4430Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1840Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4920Żelazo i stal170405

 423,4640Papier i tektura191201

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103103322516651052691ZAKŁAD FRYZJERSKI 

Aneta Swędrzyńska

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 18,0000Drewno1702013415133405542923028PROJPRZEM 

Budownictwo Sp. z o. 

o.

 1,9000Żelazo i stal170405

 12,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 107,1500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502034322788679462312715ORANGE REAL 

ESTATE Sp. z o.o.

 0,9640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9300Inne niewymienione odpady0603996304033517781028504Wielkopolskie 

Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Przemysłowej 

Sp. z o.o. Sp.k.

 2,2330Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 5,6040Opakowania z papieru i tektury150101

 5,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,0300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,5650Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 62,9700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 595,6140Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 12 674,7200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 22,7700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 502,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5400Odpady proszków powlekających0802016396947307831265466ULTRA Dariusz 

Waligóra

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016847937772775710SWIETŁANA 

GUŚKOWA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707805167641649382Pielęgniarka 

Środowiskowo 

Rodzinna Elżbieta 

Bułaj

 5 092,7361Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z1407779645252380855EURODRUK-POZNAŃ 

SP. Z O.O.

 14,8050Inne niewymienione odpady030399

 1,4300Inne niewymienione odpady070299

 99,8500Wody popłuczne i ługi macierzyste070701

 0,3170Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 24,9730Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 17,1310Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 55,5790Inne niewymienione odpady090199

 8,4300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 402,0770Opakowania z papieru i tektury150101

 9,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8880Opakowania wielomateriałowe150105
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 1,8560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 29,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2240Metale żelazne160117

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111219849231528728NZOZ CENTRUM 

OPIEKI NAD KOBIETĄ 

"LEKARZ" S.C. 

ALICJA 

JĘDRZEJCZAK-PEPK

E, WOJCIECH 

RYSZARD PEPKE

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019928277773223059EUROMED 

SWARZĘDZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 935,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042504989116211003949"MARTIN BAUER 

POLSKA" SP.Z O.O.

 0,0310Kwas siarkowy i siarkawy060101

 0,0110Kwas azotowy i azotawy060105

 0,1510Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

 0,3230Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 85,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 15,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,9000Opakowania z drewna150103

 0,2980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5350Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0620Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 3,4400Żelazo i stal170405

 0,0650Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 6,8660Odpady tworzyw sztucznych0702133103241396671475756"ALFATEX" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700799457631403886ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY SERVIGUM 

HENRYK 

AUGUSTYNIAK

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 50,5800Zużyte opony160103

 0,0770Filtry olejowe160107

 1,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1770Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083007675836661925666LUCAR AUTO 

ELEKTRYKA ŁUKASZ 

SZAFRAŃSKI

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,4300Metale żelazne160117

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,6700Opakowania z papieru i tektury1501015700877557631642898GOSPODARSTWO 

ROLNO-HODOWLANE 

FERMA ZWIERZĄT 

FUTERKOWYCH 

KRZYSZTOF 

SCHUBERT

 9,3900Opakowania z papieru i tektury1501013017527096981829705PRZETWÓRNIA GIL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z metali150104

 5,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Opakowania ze szkła150107

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,7000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101084606651033386GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

ANDRZEJ RYMONT

 0,8000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280631157115"REPVULC" Sp. z o.o.

 0,3250Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024804896182144356Piomed Węgier 

Szewczyk sp. j.

 0,2100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113017396896222465688AUTO-TRADE 1 Paweł 

Glinkowski

 0,5800Tworzywa sztuczne160119

 9,2500Zużyte opony1601036324785487881108303Z.H.U. Robert Guzik

 2,4600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082303786607670007309BALTIC SEA TRANS

 0,4500Zużyte opony160103

 0,8400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705046302626377771005559KAMIENIARSTWO 

Ewa Piaskowska

 0,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 2,3000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1300Opakowania z papieru i tektury1501013017754786172125162Usługi-Ubój 

Gospodarczo-Domowy 

Zwierząt Rzeźnych 

Paweł Styś

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7900Opakowania z papieru i tektury1501013693790837252259037GLOBAL CHOCOLATE 

GROUP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039309584608991573823Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna 

Nowosielska-Dmitrowic

z

 0,6130Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033017239327831670698KONINDIS SP.ZO.O.

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3050Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 8,7000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,7300Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101775056971458058GABINET CHIRURGII 

URAZOWO-ORTOPED

YCZNEJ LEK. JACEK 

ADAMCZAK
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 4,1200Opakowania z papieru i tektury1501013001239576681868233"ETOILA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6880Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0008Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012908880876571800323Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Barbara 

Moncik-Raszewska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0007Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096342611557841405182Apteka Natura Elżbieta 

Gronowska-Wegner
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3101207156681292460PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALINA BARTOSIK

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700570627641650296Gabinet Okulistyczny 

Dorota 

Oparowska-Pluta

 2,2600Opakowania z papieru i tektury1501012500582476040044030"ROLMEX" K.Rogala, 

R.Rogala, A.Witoński 

Sp.J.

 5,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2350Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117G50.20.A6304803407771028419LAKIERNICTWO 

RESIŃSCY s.c. 

Tadeusz Resiński 

Adam Resiński

 0,0110Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0940Tworzywa sztuczne160119

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych1501020004780907770001039SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI  ROLNEJ  

PRZETW. HANDLU I 

USŁUG
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 0,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Filtry olejowe160107

 2,2550Żelazo i stal170405

 0,2200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803008903847822446814BEIERSDORF 

MANUFACTURING 

POZNAŃ

 0,1280Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 321,2000  112.42Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

070612

 1,1420Inne niewymienione odpady070699

 1,9910Inne niewymienione odpady080399

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 890,2710Opakowania z papieru i tektury150101

 203,8310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 107,0200Opakowania z drewna150103

 54,3750Opakowania z metali150104

 151,3940Opakowania wielomateriałowe150105

 2,0750Opakowania ze szkła150107

 11,4290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 33,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5750Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8960Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 511,6080Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,7520Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,0100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8450Drewno170201

 0,1300Tworzywa sztuczne170203

 10,9380Żelazo i stal170405

 0,6560Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 9,6800Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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 0,3200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.52.Z5703646287661610673ZAKŁAD PUH 

"KOWEX"  S.C. 

EXPORT IMPORT

 8,8500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 4,6900Żelazo i stal170405

 1,3000Wybrakowane wyroby żeliwne1009803001031566171171355FORMS Mariusz Koch

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z drewna150103

 0,9500Żelazo i stal170405

 3,6300Tworzywa sztuczne1601193650488637642449188Auto Części Wyrzysk 

Przemysław Kulasek

 16,5000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806309434907841422482ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY 

"KALGUM" DARIUSZ 

KALMUS

 0,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8410Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506965006181439486Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Beata-Domachowska-K

urpik

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801064103893906981542582APTEKA "POD 

WAGAMI" HTI CISEK 

SP. J.

 0,0730Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398000427871798507Gabinet 

Stomatologiczny 

Jarosław Wałęga

 93,0600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603804304526347121008323"STOKROTKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 11 170,0000Inne niewymienione odpady0203993016448716172196989ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO 

WARZYWNEGO 

KOTLIN SP. Z O.O.

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 25,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 32,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,5100Opakowania z metali150104

 3,9900Opakowania wielomateriałowe150105

 1,5500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2504596216181346069Gabinet 

Ginekologiczny 

Bogdan Zięba
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018795006191865397Salon 

Kosmetyczno-Podologi

czny Ocean Urody

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312032179720246202PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA 

SAEMANN-SENYCZA

K

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033604056148272307165Estetika Centrum 

Stomatologii Bakalarz 

sp. p.

 0,4800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180013459885260308803ARCUS S.A.

 1,3130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103DD20.10.A2109890145992522588"PATRIA - TOP" Sp. z 

o.o.

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 6,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 7,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506705576221944197GABINET 

DENTYSTYCZNY 

KRYSTYNA 

KOPANIA-KRAKUS

 2,2500Zużyte opony160103DN36.11.Z3024427096652991830Auto Maro sp. z o.o.

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093105040836650003839Apteka 'LIBRA" s.c. A. 

Przybylak R. 

Adamczyk

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135708365017641648595Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Agata 

Jarysz-Andryszak

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509487976211319517Usługi Położnicze 

Anna Horyza

 0,0100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012504152796221005772PPUH ELMAR Marian 

Kępas

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085703480557661224036AUTO-USŁUGI 

TOMASZ SKAWIŃSKI

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1660Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1080Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3800Tworzywa sztuczne160119

 0,4780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302416511 000226182144014Humieja & Pokojowy 

Medical Center 

Magdalena Adamus
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 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304519187821410091SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SŁAWOMIR 

PRZYBYLSKI

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.22.Z2506854066170252732PW STALKOT 

PRODUKCJA I 

SPRZEDAŻ KOTŁÓW 

CO WALDEMAR 

WALENDOWSKI

 9,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310284647881259999Gabinet Lekarski 

Marian Kowalski

 0,1500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053654963507671229130MIROSŁAW 

JASZCZYK MEBLE - 

JASZCZYK

 0,0100Inne niewymienione odpady030199

 0,0200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103
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 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101G51.53.B2105051405950000483A.Z. AGORA SP.J.  

AURELA KUBISIAK, 

ZBIGNIEW KUBISIAK

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0790Żelazo i stal170405

 15,7990Baterie i akumulatory ołowiowe160601300670010ARTUR MISKIEWICZ 

KAMEL

 2,8270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2507301766171016873AUTO-DUTKIEWICZ 

JACEK DUTKIEWICZ

 0,4800Filtry olejowe160107

 0,3400Metale żelazne160117

 0,0330Metale nieżelazne160118

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,4100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083102544566671134972ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY "AUTO-HANDEL"

 3,6600Zużyte opony160103
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 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183023276127773229642KLAR Glass sp. z o.o.

 4,7300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 35,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 23,4580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8600Opakowania z drewna150103

 0,6400Opakowania z metali150104

 1,6360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 55,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 47,0200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 10,6500Żelazo i stal170405

 42,7300Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516282676221338114Gabinet Dentystyczny 

Agnieszka Mysłek

 0,1490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033636211466192025883KRISDENT SPÓŁKA 

CYWILNA 

KATARZYNA I PAWEŁ 

WARTECCY

 1,4300Opakowania z papieru i tektury1501013631985129231696673MATERIAŁY 

BUDOWLANE 

BUD-ROL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,6700Opakowania z drewna150103

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8500Żelazo i stal170405

 4,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101DK29.23.Z6315713177851084360ELEKTROTECHNIKA 

CHLODNICZA MAREK 

TOMCZYK

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0850Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013018024597632120765Zakład Usług 

Komunalnych sp. z 

o.o.
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 8,0000Skratki190801

 4,0000Zawartość piaskowników190802

 455,0000  59.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,0000Osady z klarowania wody190902

 42,4000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206013001486967861633176DAISY DECOR Sp. z 

o.o.

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112K74.40.Z6309339367820021306AMS S.A. ( dawniej 

ART MARKETING 

SYNDICATE S.A.)

 70,7000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103630966924PRZYCHODNIA 

LECZNICZO-DIAGNOS

TYCZNA LEKARZY 

RODZINNYCH 

"SALUBER" S.C.

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003129907811782023INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGNIESZKA KULIK

 0,0100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012516409376211702759PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RENATA I ROBERT 

JAGŁA

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703364257661549956SEBASTIAN SZULC 

"AUTO - HANDEL"

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Metale żelazne160117

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Szkło160120

 0,0020Inne niewymienione elementy160122

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008585939721003938INDYWIDUALNA 

PTAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LILIANNA 

PILCH-KONIECZNA

 0,1300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096312810687822087918APTEKA ALGA SP.J.

 53,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013021885826222781432DKT s.c. B. i G. 

Matuszak
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 2,3150Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026816388751494248JUSTI TATTOO 

Justyna Dobrowolska

 0,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111106676971964927PORADNIA LEKARZY 

RODZINNYCH 

A.PATELKA, B.ZIĘTA

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101270117632PH ALFA-ELEKTRO 

SP. Z O.O.

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.12.Z6395664807811632588Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego "Vitamed" 

s.c. Stryniewicz, 

Waliszewska,Wosicka-

Bura

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,1000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201044111539496981626853KOMBINAT 2000 sp. z 

o.o.

 1,9920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3640Filtry olejowe160107

 0,3040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012051207821406066JACEK SZUKAŁA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001870067642505834Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula 

Miernik-Marciniak, 

Piotr Martciniak

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001044347851714418"Le meilleur" GABINET 

KOSMETOLOGII 

ESTETYCZNEJ I 

PIELĘGNACYJNEJ 

MAGDALENA 

CZARNECKA

 0,1800Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801136320002617830007561PRZEDSIĘBIORSTWO  

WIELOBRANŻOWE  

DRUX  SP.ZO.O.

 4,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106346121467891624414BUSIMPORT PL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504052526171089180Gabinet Lekarski 

Krystian Andrzejczak

 33,6860Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z6342925817861323955KOR-MAR  WIESŁAW  

NAGŁY SKUP I 

SPRZEDAŻ

 251,9990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,7600Papier i tektura191201

 183,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103369616991226842Gabinet 

Stomatologiczny 

"MULTIDENT" Wanda 

Gorzkowska

 0,2300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.C5705092007640050967ZAKŁAD  

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY  

"FERRUM"

 5,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,2100Żelazo i stal170405

 33,5800Skratki1908013023055337773229576Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o. o.

 21,3000Zawartość piaskowników190802

 866,6200  195.94Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083009057149720445982LB-JAPANSERWIS 

LESZEK 

BĄBOLEWSKI

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1500Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

2001335707913137661975765Urząd Miasta i Gminy 

Gołańcz

 0,3000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0800Metale200140

 2,8200Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3002033727842325433NZOZ AMICOR S.C. 

PORADNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ

 1 176,0000Odpady kory i korka030101DD20.10.A5708804887671007412PPUH MARTEK 

MARIAN MUSZYŃSKI

 1 276,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 1,8370Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 244,0200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303085721348787631973052ZAKŁAD GRAFICZNY 

STANISŁAW SITEK T. 

i P. Sitek

 4,0600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304

 3,7240Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 2,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,0960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,8640Aluminium170402

 0,3880Odpady tworzyw sztucznych0702136345884367811748322BRADA Sp. z o. o.
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 0,0760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0880Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5920Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026345105527772557597GABINET 

WETERYNARYJNY 

MAREK 

KRYSZTOFOWICZ

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501013665963906972331354Real Leszno sp. z o.o. 

sp.k.

 7,3900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5800Drewno170201

 5,5800Odpadowa papa170380

 8,5800Żelazo i stal170405

 8,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,2100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 92,4900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0400Odpady wielkogabarytowe200307

 6,7500Opakowania z papieru i tektury1501014114445009271667525KEKBEL-MAX SP. Z 

O.O. SP.K.

 5,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,5000Opakowania z drewna150103

 5,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,8290Żelazo i stal170405

 4,2720Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801133667580066070084790"KABLONEX" 

Nawroccy spółka jawna

 0,0110Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,2620Opakowania z papieru i tektury150101

 239,8650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,5050Opakowania z metali150104

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,0490Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2600Żelazo i stal170405

 4,0300Żelazo i stal1704053012229406972267490Dach-Metal 

Wawrzyniak sp.j.

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111079266991204875LEK.MED. TOMASZ 

HURŁA ESTEMEDIC 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

OTOLARYNGOLOGIA,

AUDIOLOGIA, 

MEDYCYNA ESTE

 0,5800Opakowania z papieru i tektury1501016302060997770014792Raben Management 

Services sp. z o.o.

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5250Opakowania ze szkła150107

 12,9800Odpady tworzyw sztucznych0702133023078007773229234Toma-Hook sp. z o. o.

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103764986981382411GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

ŁUKASZEWICZ - 

KLUCZYŃSKA
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100741746671018697GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

GRAŻYNA 

GOTOWAŁA

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310061619720596362GABINET 

URAZOWO-ORTOPED

YCZNY RADOSŁAW 

STEMPIN

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C311582079 000366661467146NZOZ PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

"CENTYLEK" S.C.

 0,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105301133923JANUSZ SOWACKI - 

HANDEL

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096397440719720976403APTEKA PIOTRA I 

PAWŁA S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033676131617632135778ADKA-MED s.c. 

Gabinet Pielęgniarski 

POZ

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130130328145222355172UNIVERSAL 

EXPRESS 

RELOCATIONS 

SP.ZO.O.

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,6500Papier i tektura191201

 1,4120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083604507967671578511"ZULIT" PPHU Roman 

Jopek

 0,0370Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0630Benzyna130702

 9,4350Zużyte opony160103

 1,0320Filtry olejowe160107

 0,0260Płyny hamulcowe160113

 0,0580Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 161,6700Metale żelazne160117

 5,1620Metale nieżelazne160118

 7,4050Tworzywa sztuczne160119

 6,4950Szkło160120

 5,5860Inne niewymienione elementy160122

 5,1340Inne niewymienione odpady160199

 2,5320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.32.Z2506768386221013547APTEKA MGR FARM. 

ALICJA TRACHALSKA

 2,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083667465526991863589Marcin Werno WERNO 

DIAGNOSTYKA

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2500Filtry olejowe160107

 2,3400Metale żelazne160117

 0,0450Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012507850716271937242SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

ZWIERZĄT- 

TRENKLER
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,8280Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.70.Z5710030747670002134PPHU BARTOSZ 

MGR. INŻ. PIOTR 

BARTOSZ

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,5400Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039706188329231350880GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA JOLANTA 

WŁADYCZYN-SIWIEC

 3,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703761697651451457"KAROL" LEWCZUK  

KAROLINA

 0,0820Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,8050Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033629101966661280695PIELĘGNIARSTWO 

ŚRODOWISKOWE 

Urszula Adaszewska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308724597781142594Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno-Połoźni

czy Maciej Jenek

 204,9000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DE21.22.Z5708674477642224153WYTWÓRNIA 

PAPIERU 

TOALETOWEGO 

"EKO-KLAN" SP. Z 

O.O.

 0,5500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 34,9220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5500Opakowania z drewna150103

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 163,3400Papier i tektura191201
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 5,8500Metale żelazne191202

 0,2290Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093105022046650009322APTEKA 

"ŚRÓDMIEJSKA" mgr 

farm. Maria 

Sypniewska

 6,4600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056315267077850003069ABM Meble 

Tapicerowane Adam 

Marek

 0,4100Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 2,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,7500Tekstylia191208

 1,1900Odpady tworzyw sztucznych0702130004711597640075068ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"ZGODA"

 0,1100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3900Żelazo i stal170405
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025462315981570572WOJCIECH KOŁDYS 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,3000Zużyte opony1601033638353386222793286Blacharstwo i Sklep 

Internetoey Konrad Raś

 0,0170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0415Aluminium170402

 0,8620Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202852650480 000276281932950Gabinet Weterynaryjny 

Beata Kosińska

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501013639861617642394406Instytut Zdrowych 

Włosów Trycholog 

Aneta Kubiak

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305631587781081818Bukowa-Gabinet 

Ginekologiczno-Położo

niczy Krzysztof 

Podsiadło

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700204847641203031SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY JADWIGA 

WARPACHOWICZ

 0,6400Żelazo i stal1704053693365246222812457SIG SZYMCZAK & 

GERTIG SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027001756070080912Ośrodek Pielęgniarek 

J. Witczak, E. Strugała 

Spółka Partnerska

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.24.Z6340029627841972283SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE BARTOSZ 

PRZYBYLSKI

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013663452809231704792BEEF&PORK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7000Opakowania z drewna150103
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 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103007068026251340073Studio Fryzur Sylwia 

Włodarczyk

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,3000Opakowania z papieru i tektury1501010081549497820022346ZAKŁAD 

PRODUKTÓW 

SPOŻYWCZYCH 

"ROWITA" SP.ZO.O.

 0,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301059706990559231286484MIŁOŚ RYSZARD 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE "MIŁOŚ"'

 0,0010Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Aluminium170402

 0,0030Żelazo i stal170405

 1,3000Odpadowa masa roślinna020103A01.41.B6305983727771024700Zakład Usługowy 

Roman Słuszczak & 

Włodzimierz Czyż

 1,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,4500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 450,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 000,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 45,0000Żelazo i stal170405

 12 475,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,0800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 12,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083628921277891142098TD AUTO SERVIS 

TOMASZ SIKORSKI

 0,2450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,1120Filtry olejowe160107

 0,4110Tworzywa sztuczne160119

 0,2530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306576207841661927GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

CEZARY FRYCA
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662921289950242030CENTRUM 

MEDYCZNE IWONA 

ZYS SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102162146651250451GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOROTA 

STRZELECKA

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000963807772689620L&G STUDIO Monika 

Michalska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C9707695319231022561PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNA MARIA 

RABIEGA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009910107842427487NZOZ Domowa Opieka 

Pielęgniarska ETHOS 

s.c

242



 0,0090Opakowania z papieru i tektury1501013002538557781433535PIOTROWSKI I 

WSPÓLNICY 

DORADCY PRAWNI 

SP.KOMANDYTOWA

 0,2520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030080597547780021351ARCID SP. Z O.O.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013013630896211542913INSTALACJE 

SANITARNE C.O. I 

GAZ. ROMAN 

ZIMNIAK

 0,1190Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801024115467036991495358CEMPEL-NOWAK 

EWA NZOZ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA

 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,9000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,0120Odpady metalowe0201100004789777870000720ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

TUROWO

 5,7650Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 172,6500Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0140Filtry olejowe160107

 1,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010048412977870001895"BIOMECH" ZAKŁAD 

BUDOWY URZĄDZEŃ 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504579586221525164PPHU Kaprol Ireneusz 

Kaczmarek

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Zużyte opony160103

 0,2500Filtry olejowe160107

 0,3400Tworzywa sztuczne160119

 229,2680Odpadowa tkanka zwierzęca0202023652191416991958344ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

RYBNEGO PANIX 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 24,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,2090Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052504879076181048337Mobill P.H.U. Karol 

Siegień

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3000Zużyte opony160103

 0,5570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140001822546211106218ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 1

 0,1610Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,5690Papier i tektura191201

 0,5500Urządzenia zawierające freony200123

 0,6900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,1900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005265937661087125Urząd Miejski W 

Wągrowcu

 0,9680Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 2,5900Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309932757811100360Piotr Weigt Praktyka 

Dentystyczna

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346232627792240484NZOZ PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH 

"PRAKTYKA II" B. 

MOSIĘŻNA, G. 

URBANIAK, E. 

KLUCZYK, M. 

LEWANDOWSKA

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501014113002739231551408Gospodarstwo Rolne 

Rafał Kaminiarz

 0,8000Opakowania z drewna150103

 25,9500Wody popłuczne i ługi macierzyste0704016305116497780020937SUMIN D.Czabańska, 

W.Czabański i 

Wspólnicy sp.j

 4,5700Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480

 23,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,6000Opakowania z drewna150103

 1,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 9,2290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,7650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Zużyte opony160103

 0,0590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

2001213638502147831738516PROKURATURA 

REGIONALNA

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301700427881142234GABINET LEKARSKI 

ROMUALD 

OLSZEWSKI

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183009766546070055512TOMEX A.J.C. 

Tomczyk sp.j.

 1,1250Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0440Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,4950Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 19,1000Inne niewymienione odpady120199

 0,4500Inne oleje hydrauliczne130113

 40,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,3000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 10,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z5700338837660001268ZUKiT HENRYK 

SIWIŃSKI

 0,1700Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 0,0390Filtry olejowe160107

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3005738449191741946INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

ŁOPOCKA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033626853456671767482HAPPYMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103151816651082551Gabinet 

Stomatologiczny 

IWona Szychulska

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102562196651068640Przychodnia 

specjalistyczna 

STOMED

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311392127791035836PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI LUCYNA 

STARKOWSKA

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012506284956211079792PPHU ROWICO ŻYTO 

TOMASZ

 37,4000Odpady tworzyw sztucznych0702133022711429721241974TCM SERVICE 

SP.ZO.O.

 5,4880Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,3000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 1,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103292866980010653NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

ASMED W ŚMIGLU

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000876066652417930Salon Fryzjerski M. 

Kantypowicz (daw. 

Zakład Fryzjersko 

Kosmetyczny 

Stokrotka)
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308193607821157338IRENA 

MARKUSZEWSKA

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308507427791583897Poradnia 

Stomatologiczna 

Karolina 

Trauchert-Szmyt

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507514226181073418Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Górczyńska

 0,4500Oleje i tłuszcze jadalne2001256302803807830006047DANUTA IDKOWIAK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "DANA"

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033619130116681970977ORTOMED PLUS sp. z 

o. o.

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501010081774076660005604ZAKŁADY MIĘSNE 

KAZMIERZ 

KOŁODZIEJCZAK

 0,1250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501015702392317631154064AMALK-MECH-TRANS 

Krzysztof Malinowski
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 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501020006609896970011349SPÓŁDZIELNIA 

KÓŁEK ROLNICZYCH

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102305186971494781Joanna Podfigurna 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Laryngologiczny

 0,3620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395794887771393538USŁUGI 

POGRZEBOWE 

ZDZISŁAW CZUBA

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103003379609680069170Vulkan Auto Serwis 

Romam Gorgolewski

251



 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115053406681299054ALEKSANDRA 

CHOJNACKA 

CENTRUM 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ I 

PROMOCJI ZDROWIA

 21,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083023078746681968012ALEXAS sp. z o.o.

 1,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,7000Filtry olejowe160107

 1,7850Metale żelazne160117

 0,3172Metale nieżelazne160118

 3,4030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501113675457035140145416P.H.U. de Paris salon 

fryzjerski Katarzyna 

Olczak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0250Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801114114694866991315830Tomasz Mądry 

LEMACAR
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 1,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Zużyte opony160103

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012506271656171211184PRZEDS.PRODUKCYJ

NO-HANDLOWO-USŁ

UGOWE "VAKOMET" 

- ILONA AGATA 

DOLIŃSKA

 4,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1000Odpady spawalnicze120113

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,0130Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016397029317881419954Indywidualana 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marek Ratajczak

 11,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z5700294407660013627PPHU "BRONEX" 

Łukaszewska & 

Królczyk sp. j.

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,4900Żelazo i stal170405

 0,1370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033673300787831759116Foershadow sp. z o.o.

 0,0490Odpady tworzyw sztucznych0702133023358309721242850"AVENTEK 

TECHNOLOGIES" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6150Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4620Inne oleje hydrauliczne130113

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania z metali150104

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Filtry olejowe160107

 9,8330Metale żelazne160117

 0,0254Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0500Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0869Opakowania z papieru i tektury1501013026470507811768098Magdalena Borak

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023101867376651004060TANK-ROM 

KAŹMIEROWSCY SP. 

J.

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033676172206172109341Haief Tatoo Dawid 

Krysiński

 8,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086302334817771001113KORBANEK Sp. z o.o.

 16,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z drewna150103

 0,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1250Zużyte opony160103

 0,6700Filtry olejowe160107

 0,4300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,0100Metale żelazne160117

 3,2870Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0680Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3009452407632090739Praktyka Pielęgniarska 

"COR" E. Jędrzejak L. 

Sienkiewicz

 0,0760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083816297486661895043Mechanika Pojazdowa 

Michał Kurek

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0740Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.23.A0001625247770004701ZARZĄD DRÓG 

MIEJSKICH  POZNAŃ

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,8290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Szkło170202

 8,5600Tworzywa sztuczne170203

 1,6260Aluminium170402

 449,4980Żelazo i stal170405

 3,5900Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1 022,1000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 70,3000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 67,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.15.Z2514537966191021245PPUH ZBIGNIEW 

TRĄPCZYŃSKI

 2,4610Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0390Opakowania ze szkła150107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396161087771185745Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Winkowska IPD 

"MODENT"

 8,6000Opakowania z papieru i tektury1501013019111837872103795"FAIR PACKAGING" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 38,4300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3950Żelazo i stal170405

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095707770467641741018Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Sylwia 

Czepielewska

 22,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012505657486211010062PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO 

BUDOWLANE 

MARIUSZ KUBIAK

 8,4800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.71.Z5721312717661879990PIAST PASZE I Sp. z 

o.o.

 0,0010Odpady spawalnicze120113

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8000Opakowania z drewna150103

 1,4400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0370Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023025757297822565654GAUDIA DENTALPOL 

SP.ZO.O.

 0,3290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0400Papier i tektura2001010905338125580001035MICHAŁ STEFANIA I 

JÓZEF HELT S.J./ 

Sp.J. HELDEn Helt & 

Fischer

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312108497861139795GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JANINA CHOWAŃSKA

 60,5300Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181A01.30.Z6341591847780146064GOSPODARSTWO  

ROLNE  MGR 

JAROSŁAW 

JANISZEWSKI

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307096827851048513Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ewa Szalaty - Weis

 3,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.11.A2509868986211619001"HODOWLA ROŚLIN 

SMOLICE" SP. Z O.O. 

GRUPA IHAR

259



 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5760Filtry olejowe160107

 0,6750Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 25,3280Żelazo i stal170405

 0,4640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083674329916972336073Uniplast sp. z o.o. 

sp.k.

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3102778886671223463GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. DOROTA 

LISOWSKA

 5,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z3021448637831689634ZAKŁAD 

ZAGOSPODAROWANI

A ODPADÓW

 0,2510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3350Filtry olejowe160107

 0,2870Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,7190Żelazo i stal170405

 13 149,7000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 102,0110Metale żelazne191202

 1 911,3300Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207
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 7 010,8440Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514705536181148292INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA-GABINET 

INTERNISTYCZNY I 

MEDYCYNY PRACY 

ANETA MUSZYŃSKA

 26,7310Odpady tworzyw sztucznych0702132506764426191547421PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

AKCES GROUP Sp. z 

o.o. S.K.

 0,0040Odpady zawierające niebezpieczne 

silikony

070216

 0,0130Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070608

 2,1580Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,4890Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 6,5990Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 16,2100Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 2,1350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,7560Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0600Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120
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 0,0165Inne niewymienione odpady120199

 0,5100Wodne ciecze myjące120301

 5,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,9750Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 49,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Opakowania z metali150104

 0,5640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,7150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0580Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,3900Żelazo i stal170405

 7 960,2200Wybrakowane wyroby101382DI26.61.Z6309045387772614303POZ - BRUK  SP.Z 

O.O. Spółka Jawna

 4,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 15,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 268,7600Opakowania z drewna150103

 0,3400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2900Filtry olejowe160107

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 124,1890Żelazo i stal170405

 2,9000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 8,0700  0.00Osady z klarowania wody190902

 149,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709046346263497822375741Przedsiebiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"A-Z" Zdzisław Filipaik 

Sp.z o.o.

 0,0500Papier i tektura200101

 0,3000Szkło200102

 0,0500Tworzywa sztuczne200139

 9,7700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033684243217792365777Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Czopor
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707948147631809619NZOZ Ośrodek 

Pielęgnacyjno - 

Położniczy s. c. 

"ZDROWIE"

 0,3390Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110010229727781029219Izba Skarbowa w 

Poznaniu

 1,5150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 27,0710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8920Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 169,3990Papier i tektura191201

 3,6010Metale żelazne191202

 4,6390Tworzywa sztuczne i guma191204

 126,7980Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,0400Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0140Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 36,3670Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027940296141549406Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Monika 

Smoleń-Kamińska
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312540547851362698INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIASECKA IRENA

 0,0250Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013013731656692003554MICHAŁ KUKULSKI 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA QKA 

MEDYCYNA 

ESTETYCZNA

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 29,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705043111275016652515101PHU "ŻWIR-KON" 

Henryk Kurkiewicz

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023661623027642075865Gabinet Weterynaryjny 

ARESIK Agnieszka 

Paluszkiewicz

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216K74.12.Z0004491907770001074Spółdzielnia 

Rzemieślnicza 

Blacharsko-Instalacyjn

a

 0,7400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140004955567670010375Bank Spółdzielczy w 

Łobżenicy

 0,0950Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113001379206191953090PONER SP. Z O.O.

 24,5600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,8830Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,4580Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2740Opakowania ze szkła150107

 0,1850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 245,3000Żelazo i stal170405

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803188915321498842199348Justyna Lisiecka

 2,8450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,8750Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,6850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,3500Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024100769976991012331USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

DZWONNIK PIOTR

 0,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013004037926961311968PAKO-TECH Krzysztof 

Kończak

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0600Żelazo i stal170405

 1,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081001099756661755566AND-GUM Andrzej 

Kłopotowski

 6,3000Zużyte opony160103

 1,1600Filtry olejowe160107

 1,0800Metale żelazne160117

 0,7350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083626004907880019299ROUWDACH sp. z o.o. 

sp. k.

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103430596681291555Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Monika 

Majcherek-Wasieleska

 31,7150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458844985252521356DaVita Clinic Piła
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 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083003886967871836314Komis Maszyn 

Rolniczych Damian 

Bieniaszewski

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0230Metale nieżelazne160118

 0,0750Tworzywa sztuczne160119

 0,3890Żelazo i stal170405

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000290306171247785Salon Kosmetyczny 

Image Aldona 

Banaszak

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506826265140005655PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY LEK. 

MED. GRZEGORZ 

KACZMAREK

 456,6000Odpady tworzyw sztucznych0702133609514236222788316Mahle Behr Ostrów 

Wielkopolski sp. z o.o.

 0,4210Odpady zawierające niebezpieczne 

silikony

070216

 1,3000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 9,2000Inne niewymienione odpady070299

 0,0930Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,7680Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne

100323

268



 0,4750Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 701,0650Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 46,3050Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 70,1240Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 10,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1 142,6030Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 11,0180Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 6,5730Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 13,5300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,5910Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 19,6000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1 603,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,1400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 22,9430Inne niewymienione odpady130899

 429,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 75,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 886,9000Opakowania z drewna150103

 8,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 45,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 27,6690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 68,9890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,6510Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 113,8130Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 2,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 10,9630Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0220Inne baterie i akumulatory160605

 0,9000Szkło170202

 2,1000Miedź, brąz, mosiądz170401
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 157,8000Żelazo i stal170405

 0,2840Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 0,4000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 10,8050Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

190211

 0,3000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116002006681827665JERZY ZENDLEWICZ 

GRAZYNA 

ZAPALOWSKA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MEDYK SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZY

 111,2400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053313614576711668362KOSMAZ sp. z o.o.

 1,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9100Żelazo i stal170405

 6,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033627711227822337284SALON URODY 

SPECJALNIE DLA 

CIEBIE EWELINA 

KOCHANIAK

 0,0120Opakowania z papieru i tektury1501013017543587791601804Anna Chociej F.A.M 

ILIA
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 0,1486Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110205596671256623GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO MAREK 

SOKOŁOWICZ

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701371637661425881BINEK HALINA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301043644174367773263001POWER 

ENGINEERING 

TRANSFORMATORY 

Sp. z o.o.

 0,6500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,9600Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 1,9600Wodne ciecze myjące120301

 24,6000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 8,0200Opakowania z drewna150103

 2,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9110Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0070Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509
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 0,4000Tworzywa sztuczne170203

 116,4450Żelazo i stal170405

 3,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102790026671188784GABINET LEKARSKI 

CHWIAŁKOWSKA 

BOŻENA

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103638022157661255137Zakład Usługowy 

Ol-Mot 1 Halina 

Błaszkowska

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2150Żelazo i stal170405

 2 137,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301059701926529231165556USŁUGOWY ZAKŁAD 

STOLARSKI JÓZEF 

RZEPA

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015700981157660005740PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNE GRENFLOR 

SP. Z O.O.
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 0,0370Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Drewno170201

 0,1000Żelazo i stal170405

 5,6000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,8350Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103570145398 00030"DREW-MAR" Mariusz 

Śniatała

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z300106321 000246211724399NZPOZ "NOWAMED" 

s. c. Izabela Ilnicka, 

Stanisław Sadlik
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 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023002153006652509589LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT SZYMON 

KWIATKOWSKI

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101310348447PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

INŻYNIERYJNYCH SP. 

Z O.O.

 0,4850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Opakowania ze szkła150107

 0,4100Żelazo i stal170405

 95,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703695837642065855POLIEURO SP. Z O.O.

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,4200Żelazo i stal170405

 34,2000Zużyte opony1601036302034687830029479SERWIS OGUMIENIA 

PAWEŁ GOŁDYSIAK
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 1,1800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z4115684037851023370Apteka Aronia mgr 

farm. Alina Gancarz

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312474279241634001Praktyka Lekarza 

Rodzinnego 

"ZDROWIE" 

Szymańscy sp.j

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001221367772860568"ALKE" 

PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ S.C.

 0,4591Opakowania z papieru i tektury1501013024575047772857684P.H.U. NATALIA 

TOMASZEWSKA

 0,1037Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093619481339730623729MOJA FARMACJA 

Aleksandra 

Kwiczak-Wirkowska

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F6396484917822130181N.Z.O.Z.Lab. Anal. 

Jolanta Wasielewska& 

Jadwiga Dmowska
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 0,4840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033699387669721288941VITALCLINICA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0050Odpady zawierające rtęć0604046308631477781128565SPECJALISTYCZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ NAD 

MATKA I DZIECKIEM 

SPZOZ

 0,0960Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1200Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 2,2000Żelazo i stal170405

 2,9000Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 2,2060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 121,4500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1700Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,2330Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 37,7400Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092510125896171286957Apteka "WITAMINKA" 

Beata Solarska

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250944925 000206171914046NZOZ LEKARZA 

RODZINNEGO 

INTER-MED

 16,3200Opakowania z papieru i tektury1501016396900277822138811EFEZ SP. Z O.O.

 7,8050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6020Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803173101867956650001645ZESPÓŁ 

ELEKTROWNI 

PĄTNÓW-ADAMÓW-K

ONIN

 1 422,4200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 248 429,7000Popioły lotne z węgla100102

 13 801,2000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 4 813,9000Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych

100105
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 131 994,9000Produkty z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

odprowadzane w postaci szlamu

100107

 391 668,6000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 25,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 46,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6400Inne niewymienione odpady130899

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania ze szkła150107

 1,4680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,5640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 28,2640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

279



 0,5580Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,3440Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0650Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3600Inne baterie i akumulatory160605

 145,7600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 7,8210Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 3 107,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 27,8360Drewno170201

 17,1150Szkło170202

 1,1010Tworzywa sztuczne170203

 450,2510Żelazo i stal170405

 0,0600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 79,8950Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 41,2810Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 11,2700Skratki190801

 26,1200  21.59Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 40,0000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 24,3980Tworzywa sztuczne i guma191204

280



 0,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053013514136222452409Auto Service 

Maciejewski Tomasz 

Maciejewski

 0,8700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2910Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2620Filtry olejowe160107

 1,0200Metale żelazne160117

 37,6000Opakowania z papieru i tektury1501011427202015252495280Kalisz Retail sp. z o.o.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,6700Opakowania z papieru i tektury1501013023688937811883563ZAKŁAD 

PIEKARNICZO-CUKIE

RNICZY GLUTENEX 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0015Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0098Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504991879680220514PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HENRYKA 

MAĆKOWIAK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103639655686MED.-KOMPLEKS 

S.C. KLUCZYŃSKI, 

KLIMASZ, 

MIEDZIANOWSKA, 

ZAWADZKI NZOZ 

DĘBIECKIE CENTRUM 

MEDYCZNE

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111309906991774331SPÓŁKA CYWILNA 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO - 

RODZINNYCH 

ZDROWIE

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093111200316661231900PUNKT APTECZNY 

WANDA 

SZCZECIŃSKA

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508491676211533937NZOZ PORADNIA 

PIELĘGNIAREK I 

POŁOŻNYCH W 

DOBRZYCY

 3,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.30.Z0080762736180024725"PIANO-FIKS"  

KRZYSZTOF FIKS
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 0,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1500Metale żelazne160117

 0,3000Metale nieżelazne160118

 0,0010Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398428337772548724PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH 

"TOPMED" S.C.

 3,2800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010080398308790169156Przedsiębiorstqwo 

Specjalistyczne 

Energoterm sp. z o.o.

 4,6000Żelazo i stal170405

 0,0020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DJ28.73.Z6300007947830004663"MAD" MARIAN 

DOMINIAK

 0,0200Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0020Aluminium170402

 0,1480Żelazo i stal170405

 0,0040Rozpuszczalniki200113

 0,0010Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0010Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 4,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053006607807671600268MEBEL PUNKT Adam 

Radowski
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 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Żelazo i stal1704056311099037771197702Zakład Usługowo 

Handlowy EL-MIX 

Elżbieta Ratajczak

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100838336971057974INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR N. 

MED. SAMUEL OJO

 76,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055702436987671108202ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY RAFAŁ 

CHAMARCZUK

 0,2410Inne niewymienione odpady070299G52.48.G0122074605261625173GIA POLSKA SP. Z 

O.O. (dawniej 

DRESSER POLSKA 

SP. Z O. O.)

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Aluminium170402

 0,1030Żelazo i stal170405

 13,8600Skratki1908013662024737861705906ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 11,1400Zawartość piaskowników190802

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DM34.30.A3005017736222629368PRODUCENT 

TŁUMIKÓW "EDEX" 

spółka z o.o. spółka 

komandytowa

 327,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,3000Odpady spawalnicze120113

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043013430757822297886Eurokebab Nuh Ciftci

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700763327641748078Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Waldemar Zawartka

 0,3360Opakowania wielomateriałowe150105I64.20.A0121007845260250995Orange Polska S.A.

 0,0280Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1440Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,5250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 85,0320Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5640Tworzywa sztuczne170203

 136,2900Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 5,9460Żelazo i stal170405

 4,2550Mieszaniny metali170407

 3,3510Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1920Papier i tektura191201
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 7,0880Opakowania z papieru i tektury1501012516131716171020165FUH Jawis Wiesława 

Marzyńska

 2,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083020816836961539111SERWIS 

SAMOCHODOWY 

EWA WESOŁEK

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1460Żelazo i stal170405

 1,3010Żelazo i stal1704053017507166222558906PPH R.S.N. Sebastian 

Niśkiewicz

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501013015337009231494142PPHU AD-MAR Marcin 

Adamczak

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6900Opakowania z papieru i tektury1501015324163267542760478OPOLTRANS - 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 119,6700Zużyte opony160103

 0,0100Żelazo i stal170405

 17,6000Zużyte opony1601034111552106981330704AUTO-PLUS 

MAŁGORZATA 

MARACH

 1,0200Tworzywa sztuczne160119

 45,4670Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101924406981310630Gabinet Lekarski 

Violetta Woś-Stępczak

 0,8600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032206791459571006288SESCOM SPÓŁKA 

AKCYJNA

 15,8400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012506188416211131759PHU "DAF-MAL" 

Usługi Budowlane 

Dariusz Fabianowski

 8,5000Gruz ceglany170102

 11,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,3670Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201052516288826191125430DAWID MELER 

FENPOL - OKNA
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 1,0440Tworzywa sztuczne i guma191204

 1 376,1300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056312147877851203391P.P.H.U."TRAK" 

AUGUSTYN 

SZCZEPANIAK

 0,0260Opakowania z papieru i tektury1501014110424346971936026Mechanika Pojazdowa 

Regeneracja Pomp 

Wtryskowych i 

Regulacja Wtrysków 

inż. Piotr Okrent

 0,0591Opakowania z metali150104

 0,0216Metale nieżelazne160118

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308351007791254171Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Lech Ropacki

 1,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086309000497881526704"BEL-WAH" SP. Z 

O.O.

 11,7400Żelazo i stal170405

 10,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013016934097771369238Laser Metal Elżbieta 

Kukiel

 0,6350Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2330Aluminium170402
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 4,5930Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6311763487871345740INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

STOM. TOMASZ 

SKOCZEK

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301275801 00024NZOZ OPIEKA 

DŁUGOTERMINOWA 

DOMOWA "VERITA" 

S.C.

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082508587526171098339FIRMA HANDLOWA 

"RAWAL" 

WALDEMAR 

RATAJCZAK 

SKŁADNICA KASACJI 

POJAZDÓW

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,7130Zużyte opony160103

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0130Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0240Płyny hamulcowe160113

 0,1140Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 124,4900Metale żelazne160117

 3,4590Metale nieżelazne160118

 4,6000Tworzywa sztuczne160119
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 2,8500Szkło160120

 1,0750Inne niewymienione elementy160122

 1,8090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501014105119506970013414PRZEDSIĘBIORSTWO 

Z UDZIAŁEM 

ZAGRANICZNYM 

MEIBES sp. z o.o.

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4500Żelazo i stal170405

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,8600Opakowania z papieru i tektury1501012507591689680655212PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNE 

"ASO-OPATÓWEK" 

SP.Z O.O.

 0,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 113,6200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.52.Z5700223137630005623P.P.H.U.  S.K. 

WIŚNIEWSCY 

KRZYSZTOF 

WIŚNIEWSKI

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z4115379929231600696Punkt Apteczny s.c.

 132,1400Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

01 05, 10 01 07 i 10 01 18

1001193000499597781426245DESTYLACJE 

POLSKIE SP. Z O.O.

 835,7200Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,4870Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3100Opakowania z drewna150103

 0,6630Opakowania ze szkła150107
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 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9040Tworzywa sztuczne170203

 4,9650Żelazo i stal170405

 0,1190Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,5500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1 142,8800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055720729537631019432Produkcja, Usługi, 

Handel, Tartak 

KRZYSZTOF KOWAL

 0,7400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3025029669231693597KULUS Spółka 

Partnerska 

Pielęgniarek i 

Położnych

 17,2000Zużyte opony1601036312777017881391658RAFAŁ SZWEDEK 

SZWEDEK 

INTERNATIONAL

 0,0580Tworzywa sztuczne160119

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,9600Żelazo i stal170405

 1,4800Opakowania z papieru i tektury1501013101470806650016718ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-UStU

GOWO-HANDLOWY 

ELIZABETH-KONIN, 

Leszczyńska żywioł 

sp. j.

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,3290Tekstylia200111

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111052126981373412INDYWIDUALANA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ JUSTYNA 

SMERDKA

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101A01.30.Z3003312427642378583GOSPODARSTWO 

ROLNE GRZEGORZ 

CHMURA

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506788506221095491Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Szymańska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345244369720856194GABINET 

DENTYSTYCZNY 

MARCELINA 

MUSZYŃSKA

 7,6000Odpady metalowe020110A01.13.Z5702843787641004082GOSPODARSTWO  

ROLNE  "DĄBKI"  

ROMAN  BARLIK

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 8,7000Drewno170201

 0,0290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110000294562DOM POMOCY 

SPOtECZNEJ W 

ZAKRZEWIE
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 0,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,7100Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0070Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0010Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0280Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396293067821362386GABINET LEKARSKI 

GABRIELA 

IGNASZEWSKA

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501014114187099231569348FERMA DROBIU 

HUBERT 

KOCOŃ,WOLSZTYN

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310017787791221059M-DENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

PELOWSKA-CHUDZIC

KA
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2507722756181446204GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

JANCZEWSKA-MARE

K

 2,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142211568409571045638SPIE ELBUD GDAŃSK 

SPÓŁKA AKCYJNA

 1,8300Aluminium170402

 1,3000Żelazo i stal170405

 183,8480Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052601621496551918300Środowisko i Innowacje 

Sp. z o.o.

 0,3100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033692190439721282915TITRIS LLC SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0489Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039326246506191569894GABINET 

STOMATOLOGICZNO - 

PROTETYCZNY 

MAGDALENA 

BURKACKA

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501010004784347850002259Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

Niesłabin-Zbrudzewo

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 13,8200Żelazo i stal170405
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031017555717272791947Dental Clinic Joanna 

Bednarek

 0,0093Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507510086191053972Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Pajkert

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych1501026399685407881407661GOSPODARSTWO 

ROLNE PAWEŁ 

DZIAMSKI

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166312581417851661188Gmina Książ Wlkp.

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301687194 000257831668342RODZINNE CENTRUM 

MEDYCZNE LUBMED

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020939999231624900Salon Urody Finezja 

Patrycja Figlarek

 9,6000Opakowania z papieru i tektury1501016344049797822255617LOGAN SP. Z O.O.
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 0,4550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0800Gruz ceglany170102

 2,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,7690Opakowania z papieru i tektury1501019328361748971676595BRL CENTER 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3400Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2490Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003372276172083363Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

"Dento-Met" Łukasz 

Mettler

 0,5681Opakowania z papieru i tektury1501013670654006060056160KAROL SZYCHTA 

PHU LORAK

 0,1033Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033812889686653017753About Face Martyna 

Wilamowska Szpręgier

 0,0800Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801173660882447671704565KONMET POLSKA sp. 

z o. o.

 0,1980Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1900Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120
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 0,0600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,1280Żelazo i stal170405

 196,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506227366190018465FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWA 

"HIMAX" HIERONIM 

WINIARSKI

 0,2800Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083005235047841686376Usługi 

Ogólnobudowlane 

Waldemar Kuczyński

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0500Żelazo i stal170405

 15,6600Odpady tworzyw sztucznych0702136301745837810018277"ROLEP" PAWEŁ 

ROGALA

 3,4800Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1400Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 97,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506699916171278716INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. 

GRZEGORZ 

KASPRZAK

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6320614819720350313Auto Serwis Romuald 

Królak

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,3100Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115G50.20.A3681221527811952330LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE 

"WRAL"WŁODZIMIERZ 

RAJEWSKI Spółka 

Cywilna 

(LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE 

"WRAL"WŁODZIMIERZ 

RAJEWSKI)

 0,0300Inne niewymienione odpady080199
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 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5500Opakowania z papieru i tektury1501013000885639950154343ZAKŁAD PRODUKCJI 

SPOŻYWCZEJ I 

HANDLU 

FRĄCKOWIAK S.J.

 17,2300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z251018416NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ I 

SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ŻELAZKÓW S.C. 

ANNA ROGA JANUSZ 

OLEK

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183023958496991954547PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "SALUS" 

M. Z. GOLIŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 266,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.40.Z8313689758652374736KUŹNIA OSTRÓW 

WLKP. SP. Z O.O.

 0,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania ze szkła150107
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 9,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 104,6400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,0400Gruz ceglany170102

 1 112,5480Żelazo i stal170405

 0,2060Mieszaniny metali170407

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023668762437773280867Weterynaria Dąbrówka 

Walerczyk Deska

 540,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.50.Z6341920757771198038PRZEDSIĘBIORSTWO  

BUDOWLANO-INŻYNI

ERYJNE  "KAJA"

 8,4000Drewno170201

 0,3800Tworzywa sztuczne170203

 320,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 1 331,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103570040995 000297661340446PAWEŁ PIOTR BINEK 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 5,0366Baterie i akumulatory ołowiowe1606013111578156681074898SUR-WTÓR Krzysztof 

Pietrzak

 2,4857Miedź, brąz, mosiądz170401
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 12,4096Aluminium170402

 0,1165Ołów170403

 443,6950Żelazo i stal170405

 2,3560Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 1,4580Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1000Metale żelazne1601173023617099680973099MP Technik s.c. 

Michał Skórzewski, 

Paweł Skórzewski

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3002086207792079907Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Patryk Szubert

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395518115951183445PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"KARIES"

 85,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709046306682109720162563IMEX KRZYSZTOF 

KAŁEK

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306361967851199086Jacek Dolecki
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 0,0400Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804093693764006070086501KOMFORT Sp. z o.o. 

Sp. K.

 98,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 566,1800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0380Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0380Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0550Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4020Inne oleje hydrauliczne130113

 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0730Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,1270Żelazo i stal170405
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 0,0340Mieszaniny metali170407

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342320477811696559NZOZ "DIABMED" 

SP.P. Poradnia 

Diabetologiczna

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143002121587781152954ALEKSANDRA 

WÓJCIK "AMARINA"

 0,0015Aluminium170402

 0,0163Żelazo i stal170405

 0,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0190Papier i tektura200101

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103008145927 000379680218807NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

Magdalena Brylińska 

Nagel

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111232334606793104736WESTMOTOR GRUPA 

PGD sp. z o. o. sp .k.

 8,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z metali150104

 1,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4300Zużyte opony160103

 0,9350Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 7,8500Metale żelazne160117

 2,1800Tworzywa sztuczne160119

 0,0800Szkło160120

 0,4500Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Aparaty fotograficzne jednorazowego 

użytku bez baterii

0901100048541537851008910DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 12,8600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0380Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096345262117831150378IWONA FUTRO 

"FARMACJA"

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025703000197661073459KŁOPOCKI ANDRZEJ 

GABINET 

WETREYNARYJNY

 0,0149Baterie i akumulatory ołowiowe1606015702860067661159497Zakład Usługowo 

Handlowy EMTEL 

Małgorzata Klessa
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 0,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083313742607651579565PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ 

SP. Z O.O.  W 

WAŁCZU

 0,0440Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501113024901577671429194AT AUTO ADAM 

TOMASIK

 0,0380Zużyte opony160103

 0,2720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036302812247891100668NZOZ 

LABOLATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

S.C.

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304951007771026923SALON 

KOSMETYCZNY 

"GRAŻYNA" 

GRAŻYNA PATZ

 14,3800Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z0121920079511589286SCA  PACKAGING  

POLAND SP.Z O.O./ 

DS Smith ¦l±ski sp. z 

o.o.

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701974107661005015Spółdzielnia 

Mieszkaniowa PAŁUKI

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085114009207392922412"Pras-Tom" Tomasz 

Szulc
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026319886981834698Mikołaj Ceglarek 

Studio Tatuażu 

Artystycznego Heart of 

Tattoo

 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398078489261142407GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOROTA SKALSKA

 1,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084114380667881441089DZIAŁALNOŚĆ 

HANDLOWA RAFAŁ 

BARTKOWIAK

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2001361460972365272676062FBSERWIS S.A.

 5,4000Odpady ulegające biodegradacji200201

 185,7000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 213,4000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,2600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017384026172081683Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka Zimowska
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035709019547651014403PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNA EDYTA 

TUTAJ

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046308388607781150257Cytolog Diagnosta 

Labolatoryjny Hanna 

Tamborska

 0,0170Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 8,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105O93.03.Z5705066147660007667ZAKŁAD STOLARSKI 

USŁUGI 

POGRZEBOWE 

KRZYSZTOF 

BUCHOLC

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510105216222409276Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek i 

Położnych "RODZINA"

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033637660577792439926CENTRUM 

AERGOLOGII  

TERESA HOFMAN 

SP.ZO.O.

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308388187821112755GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. TERESA 

PRZYMUSIŃSKA
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 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6303124997771389583POMOC DROGOWA 

BLACHARSTWO 

POJAZDOWE J. 

DRZEWIECKI

 0,2500Zużyte opony160103

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Aluminium170402

 0,6110Żelazo i stal170405

 19,1540Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010080086625840253645INVESTA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0030Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 21,6420Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 4,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,9190Aluminium170402

 591,0950Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022338165140321698Studio Kosmetyczna 

LENA Marlena Kobiela

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342617877811034551INDYWIDUALNY 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

M. FECHNER

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501013012640226172186465"ZGO-NOVA" SP. Z 

O.O.

 0,0080Odpadowa tkanka zwierzęca0201020004773637880007729ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA
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 0,3400Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,3460Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0100Inne niewymienione odpady160199

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0000Żelazo i stal170405

 3,8400Opakowania z tworzyw sztucznych1501020084940427841001510PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE GALMEX 

2 MG INZ S. 

MŁYNARCZYK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345417427811301443Gabinet Pielęgnarski 

Elżbieta Pieprzycka

 0,2257Opakowania z papieru i tektury1501013027799987821411593SKLEP SPOŻYWCZY 

"JO-MAR" JOANNA 

DYMEK
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 0,0465Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501015702512267651125048Usługi Transportowe 

Osobowo - Towarowe 

Marek Kisiel

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Żelazo i stal170405

 0,0120Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304G50.20.A3005857876651273676P.P.H.U. 

AUTO-GRADECKI

 0,2500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0030Filtry olejowe160107

 2,1100Metale żelazne160117
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 1,8500Tworzywa sztuczne160119

 0,0050  0.00Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396542447772403836PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "VENA" 

S.C.

 0,6060Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083013622915140317685RZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE 

"SERAFIN" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0940Filtry olejowe160107

 10 859,6000  86.90Ciecze z beztlenowego rozkładu 

odpadów zwierzęcych i roślinnych

190605

 3 939,1000  902.10Przefermentowane odpady z 

beztlenowego rozkładu odpadów 

zwierzęcych i roślinnych

190606

 1 223,0250Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z3008681507822530124EDICA SP.ZO.O.

 12,2000Zmywacz farb lub lakierów080121

 14,4000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

312



 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0400Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 6,7250Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 13,4780Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 2,0000Roztwory utrwalaczy090104

 0,2100Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0120Przeterminowane odczynniki 

fotograficzne

090180

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 164,8250Opakowania z papieru i tektury150101

 21,1320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 83,8250Opakowania wielomateriałowe150105

 2,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 66,5300Aluminium170402

 0,0690Mieszaniny metali170407
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396321367811035289SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIOLA KMIECIAK

 0,3650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086312034017792015818TRANS-KOP Sp. z o.o. 

Sp. k.

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1 984,0400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 895,3900Gruz ceglany170102

 180,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 305,3000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 24,9200Drewno170201

 81,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 14,6600Odpadowa papa170380

 1,5200Żelazo i stal170405

 54 257,7200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 81,1000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 123,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111033116671551523Gabinet Kosmetyczny 

Joanna Sroka

 0,4230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016696419721226176INSTYTUT 

PSYCHOEDUKACJI 

SP.ZO.O.

 103,0000Odpady kory i korka0301012509979336191387667P.H.U. "TARSTOL 2 

"MAREK GŁĄB

 246,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 1,2000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Papier i tektura191201

 30,7000Szkło1601203648893427773265916AUTO-SZYBY K.R. 

GLASS s.c. Ewa 

Karpicka, Dorota 

Kluczyńska
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006697687851697306INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. MACIEJ 

TOMCZAK

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033684740986721993721Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny SAK 

STOMATOLOGIA 

Marta Sak-Kociemba

 8,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015700106177660013432ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Tworzywa sztuczne170203

 0,1000Odpadowa papa170380

 0,0300Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,1300Żelazo i stal170405

 3,1710Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 18,1100Skratki190801

 19,8000Zawartość piaskowników190802

 954,2000  208.86Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,4000Osady z klarowania wody190902

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004287706671653867GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANDRZEJ KIN

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308410807791150862Gabinet 

Stomatologiczny 

Sylwia 

Szymanuszka-Knast
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 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3020419627661990463PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ SPÓŁKA 

CYWILNA ZENON 

BORUCKI, EDYTA 

NEWSKA

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043100745536661041068GABINET LEKARSKI 

LEK. MAREK 

KOŃCZAK

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090046223717670002499Apteka Janina 

Ziółkowska

 2,5120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508659306180008293SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"KONSYLIUM"

 0,0960Odpady tworzyw sztucznych0702133026419177881996172PPU CHADMET 

Bogdan Chadaj i 

wspólnicy sp.j.

 142,9520Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,7600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4730Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4240Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,6490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Opakowania z metali150104

 0,7240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1330Szkło170202

 2,0330Żelazo i stal170405

 0,0200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013015114086222735260Ferma Drobiu 

Arkadiusz Kałużny

 0,6000Opakowania z drewna150103

 1,9900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083026817406080073629" DANRAD 

KACZMAREK " 

DANIEL KACZMAREK

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0700Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 1,0000Metale żelazne160117

 0,0850Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Inne niewymienione elementy160122

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431152556342813703BetaMed S.A.

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009054996182088221Go-Max Group sp. z 

o.o.
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 71,8480Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

040221DB17.17.Z5703502307671434456Przędzalnia 

LAMBRECHT Okonek 

Sp. z o.o.

 0,0300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Opakowania z drewna150103

 1,2500Opakowania z metali150104

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7100Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307292137791078768Specjalistyczny 

Gabinet 

Dermatologiczny Anna 

Furmanowska

 0,2400Opakowania z papieru i tektury1501013010103857773090641FIRMA HANDLOWA 

MZ TRADE S.C. 

MICHAŁ KULIŃSKI, 

ZBIGNIEW TACZAŁA

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6190Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009829856652890796GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK 

"ZDROWIE" S.C.

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804096325099067870005769PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-HANDL

OWE "REMBUDEX" 

SP.J. WOJCIECH I 

RENATA KUCIŃSCY

 0,0140Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0130Odpady spawalnicze120113

 0,0080Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania z drewna150103

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 139,0300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 61,0000Inne niewymienione odpady170182
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 0,1200Żelazo i stal170405

 70,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 458,5120Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010004030285540312237Farmaceutyczna 

Spółdzielnia Pracy 

"Filofarm"

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501013626605236070082242TASSO Sp. z o.o.

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 520,7430Odpadowa tkanka zwierzęca020202250560892UBOJNIA DROBIU TUZ 

GRZEGORZ

 2,9300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0530Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206013012894536070063196"CUKIERNIA 

KAMIŃSCY" Marek, 

Tomasz i Zdzisław 

Kamińscy

 0,1030Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,3590Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4460Opakowania z metali150104

 0,3900Opakowania ze szkła150107
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501089276171217548CENTRUM 

MEDYCZNE SPEC. 

GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

ANNA PAJDOWSKA / 

d:Specjalistyczny 

Gabinet 

Dermatologiczny Anna 

Pajdowska

 0,1650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142509084735140144256HOLANDPOLAND 

Donata Wypchło

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3210Opakowania z papieru i tektury1501010126311225271754937SOUFFLET POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,1030Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Miedź, brąz, mosiądz170401
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 3,8330Żelazo i stal170405

 0,0390Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.D9700535489231029267NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNE

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014471427811167938SYLWIA RATAJCZAK 

"SIX MAD HELEN"

 2 118,0790Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308G51.57.Z5504126277580000692STORA  ENSO  

POLAND  S.A.

 2,2910Odpady tworzyw sztucznych070213

 6,3100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 43,9670Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 19,3470Inne niewymienione odpady080399

 7,0150Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 4,1300Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 2,6520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,0240Opakowania z drewna150103

 0,8500Opakowania wielomateriałowe150105

 3,9370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 4,2470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1300Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115624156651823450Gabinet Kosmetyczny 

Capri Arleta Rybacka

 0,1400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126344181257822225154FIRMA KARLIK 

SPÓŁKA JAWNA

 15,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3120Zużyte opony160103

 1,8450Filtry olejowe160107

 0,4400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 26,3700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012506267056221284370WYTWÓRNIA 

SPRĘŻYN 

GRZEŚKOWIAK Sp. z 

o.o. Sp. k.

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0172Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7100Żelazo i stal170405

 0,3030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DK29.71.Z0126048235240104641BSH SPRZĘT 

GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO  SP. 

Z.O.O.

 1,7720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3028522066652523804Apteka Panaceum 

Piotr Ruciński

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136309707207772176458Dom Pomocy 

Społecznej w 

Lisówkach
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 0,4470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B5708667267642216372MAGO SP. Z O.O.

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8800Zużyte opony160103

 0,6320Filtry olejowe160107

 3,0500Metale żelazne160117

 0,9110Tworzywa sztuczne160119

 0,5300Szkło160120

 0,7200Aluminium1704023005447366171316813PPHU Bartniczak mgr 

inż. Jakub Bartniczak

 0,7000Żelazo i stal170405

 210,4800Odpady ze studzienek kanalizacyjnych2003065701065767650004325PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE - 

TRANSPORT PIOTR 

SKRODZKI

 2,7460Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083016711067773198580MIROSTAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,4630Zużyte opony160103

 0,2570Filtry olejowe160107

 0,2690Płyny hamulcowe160113

 0,9890Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 374,4810Metale żelazne160117

 10,6690Metale nieżelazne160118

 5,2780Tworzywa sztuczne160119

 4,9500Szkło160120

 1,0260Inne niewymienione elementy160122

 6,6850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102953346971498098Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna Ciesielska

 0,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052500670226180047790PPHU Palbox sp. j. 

Jan i Danuta Kudryk

 2,8030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3680Papier i tektura191201

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082502072566171185268WARSZTAT 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ JAN 

DROGOŚ
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 0,1040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0940Filtry olejowe160107

 0,0710Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081416246595252438477POLSKIE 

ELEKTROWNIE 

WIATROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Tworzywa sztuczne170203
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033673117389720862390DERBIOS 

KOSMETYKA 

ESTETYCZNA Joanna 

Czapla

 9,5400Skratki1908013622622776652999317 

PRZEDSIĘBIORST

WO GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

W KAZIMIERZU 

BISKUPIM

 6,4000Zawartość piaskowników190802

 1 228,4400  218.29Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 9,7000Odpady z czyszczenia ulic i placów2003033689433926060103244Zakład Usług 

Komunalnych w 

Obornickach Sp. z o.o.

 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015294896991447980INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

AGNIESZKA 

BORUCKA-ROSTEK

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101A01.50.Z300320706 000216972121970Gospodarstwo Rolne 

Mateusz Klak

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103196416651189496Gabinet Stomatologii 

Rodzinnej Korzec 

Monika

 0,3000Inne niewymienione odpady1601993000171557791278674Naturfarm Piotr 

Wojciechowski

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3102933806651036172PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNY

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5707805227641554109KRYSTYNA WASZAK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.12.B5702780607651457997ROLKARTEL s.c.- 

Gopspodarstwo Rolne

 5,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2220Opakowania z papieru i tektury150101G51.47.Z0046128177640102457"SUN BABY" JACEK 

GABRUŚ

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013605968807632129016AUTO-COMPLEX S.c. 

Rafał Konieczny, 

Izabela Konieczna

 0,1140Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0600Odpady tworzyw sztucznych0702133000889077641569683"CORSAN" PIOTR 

TRZASKALSKI

 0,0680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,0030Aluminium170402

 0,1560Żelazo i stal170405

 29,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013021007079721239256OSM SP.ZO.O.

 25,5900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0510Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183013625817781469734KOLEJE  

WIELKOPOLSKIE SP. 

Z O.O.

 2,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 1,6300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,6130Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4180Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 1,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0540Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,3130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4510Filtry olejowe160107

 6,2100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2710Metale żelazne160117

 0,2810Tworzywa sztuczne160119

 0,1530Szkło160120

 0,8360Inne niewymienione elementy160122

 0,0810Inne niewymienione odpady160199

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0080Inne baterie i akumulatory160605

 13,1800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 17,9310Żelazo i stal170405

 1,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0610Papier i tektura191201

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102K74.70.Z6307264337771286216RAPIDO D.D.D. 

Remigiusz Urbanowski

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0960Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103F45.21.A5702215387631061486PPUH MIRTECH 

MIRON 

SKRZECZKOWSKI

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3480Opakowania z drewna150103

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 482,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052507245506222085678Przetwórstwo Drewna 

Marek Sitkowski

 0,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096303643557881006117APTEKA 

"OSIEDLOWA"

334



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015448337631797879FizjoMedica 

Rehabilitacja Ruchowa 

Grzegorz Rybczyński

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025720228897642308944Przychodnia 

Weterynaryjna  REX 

s.c Mariuszn Kanarek, 

Tomasz Sołtysiak

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307423437771767536Piotr Pater Specj. 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy

 0,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005049477630014728Bank Spółdzielczy w 

Czarnkowie

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6400Papier i tektura200101

 6,3200Opakowania z papieru i tektury1501012506582726181589292Kuświk sp.j.

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904DA15.51.Z0012959605260250127PHZ SM "LACPOL" 

Sp.z o.o. Zakład 

Przetwórczy Kazeiny

 16,5400Skratki1908015707911707642613133GMINA BIAŁOŚLIWIE

 307,4800  55.35Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,5197Opakowania z papieru i tektury1501013807890599721223574WAWROCH 

MATEUSZ 

WAWROWSKI
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 0,0781Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych1501025720453307641626576IWONA JAWORSKA 

"IWA" SALON 

FRYZJERSKI

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,9500Odpady proszków powlekających080201DM35.42.Z1800407128722235254ARKUS & ROMET 

GROUP SP. Z O.O.

 0,9200Inne niewymienione odpady080299

 6,2900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,7320Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 8,1400Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 39,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0400Zużyte opony160103
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 1,9550Tworzywa sztuczne160119

 1,3200Inne niewymienione odpady160199

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 37,8600Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110687386391174806Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Kosowska

 50,8350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016303252667781020307Stofix Poland Sp. z 

o.o.

 12,5250Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4000Opakowania z drewna150103

 270,8800Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 79,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,9000Tworzywa sztuczne170203

 1,6930Mieszaniny metali170407

 0,0150Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016396318697822120863PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWEJ 

"VIVAX"

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053006131997772538660ACCENT 

CONSULTING 

Grzegorz Tomaszewski

 0,1470Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,0400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114351009231264904Gabinet 

Stomatologiczny 

Sylwia 

Biegańska-Mikołajczak

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034715843129471142626PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI IRENEUSZ 

URBANIAK

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036340349049720647243CYTOLOŻKA ZAKŁAD 

CYTODIAGNOSTYKI 

GINEKOLOGICZNEJ 

HALINA KLADA
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 9,2900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010083703057630003943SZCZOTPOL 

STANISŁAW 

SPYCHAŁA

 14,6600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306292917851075415PRAKTYKA 

LEKARSKA MAREK 

MALEWSKI

 383,3400Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.32.Z3102884906650001036"VIN-KON" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 5 205,7000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 172,3200Odpady z procesów chemicznych020703

 308,8200Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0060Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7830Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,5600Opakowania z drewna150103

 0,0260Opakowania z metali150104

 14,2000Opakowania ze szkła150107

 0,0056Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,6200Mieszaniny metali170407

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022189755951070362Salon Urody "AVANTI" 

Krystyna 

Matysiak-Gawełek

 0,1800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DN37.10.Z0084201677810026124AUTO-HANDEL 

CENTRUM  

KROTOSKI-CICHY  

S.J.

 0,1200Inne niewymienione odpady080199

 0,3900Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 64,7750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 1,7400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 59,6050Opakowania z papieru i tektury150101

 7,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Opakowania z metali150104

 14,6200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

340



 2,2560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,6900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 28,0400Zużyte opony160103

 7,4300Filtry olejowe160107

 0,0100Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,4060Płyny hamulcowe160113

 0,6700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 988,8850Metale żelazne160117

 25,0460Metale nieżelazne160118

 45,8400Tworzywa sztuczne160119

 26,0430Szkło160120

 24,7480Inne niewymienione elementy160122

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,5110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,8900Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0730Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 2,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,3850Metale żelazne191202
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 36,9900Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.20.Z6301862677840016484GOSPODARSTWO 

ROLNO - 

HODOWLANE 

ŻYDOWO SP.Z.O.O.

 1,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Filtry olejowe160107

 4,5000Żelazo i stal170405

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396045427772398118NZOZ Centrum 

Stomatologii 

Koziegłowy

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501013657449605140242384APEREX Szymon 

Grzesiek

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082514783596221615401"AUTO-SEWIS" 

Stanisław Kołodziej

 22,2400Opakowania z metali150104G52.48.G0111210407790020583GASPOL S.A. 

WARSZAWA REGION 

ZACHODNI

 0,3190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5600Miedź, brąz, mosiądz170401

 13,4950Żelazo i stal170405

 1,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086396816957891512738SPÓŁKA 

SZYMAŃSCY S.C.

 0,1800Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 2,9000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania z metali150104

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0270Płyny hamulcowe160113

 0,7400Metale żelazne160117

 0,0100Szkło160120

 1,6600Żelazo i stal170405

 0,2500Metale żelazne191202

 12,5500Tworzywa sztuczne i guma191204

 9,1600Opakowania z papieru i tektury1501015720870157642179760ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"EUROPAK" KAROL 

KOWALAK

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115629786972043856Stomatologia Rodzinna 

Dentica Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna 

Glapiak-Barwińska

 0,5500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055708784397642257649Przedsiębiorstwo 

Budowlane "PBR" S.A.

 0,0210Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2720Zużyte opony160103

 0,0002Elementy zawierające rtęć160108

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 332,1000Opakowania z papieru i tektury1501011463686755342488823ILS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 20,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,8000Metale żelazne160117

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501013021600467642094012"JULLEX" Julita 

Wekwert

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181A01.30.Z000079728 000936750002130INSTYTUT 

ZOOTECHNIKI  

ZOOTECH. 

ZAKŁADŁAD 

DOŚWIADCZALNY 

PAWŁOWICE

 1,9700Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 51,4020Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 7,1100Odpady z produkcji pasz roślinnych020381

 240,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,9450Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 1,2000Skratki190801

 15,0000  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701027567640076990PPHU "Strzelce" Sp. z 

o. o.

 0,6250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 3,9500Żelazo i stal170405

 39,8000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1303073017254636681959680ENERGO-TRANS-MET 

SPÓŁKA JAWNA 

W.ĆWIEK I 

WSPÓLNICY

 190,2550Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 1 414,1450Metale żelazne191202

 401,2440Metale nieżelazne191203

 2 006,1920Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309165017771232427MAREK BERNAŚ 

SPECJALISTYCZNY 

INTERNISTYCZNO-KA

RDIOLOGICZNY 

GABINET LEKARSKI

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396485457781361149NZOZ STARE MIASTO 

"JALMED" SP.ZO.O.

 0,0420Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5830Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012504351416220024655Remo-Zap sp. z o.o.

 4,4480Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

346



 0,0200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0115Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 10,0700Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305DA15.33.A3000049976981721540MAXFRUT SP. Z O.O.

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,3750Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,3155Żelazo i stal170405

 0,4800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 9,6400Skratki190801

 0,8000Zawartość piaskowników190802

 1,1800Inne niewymienione odpady190899

 0,3200Inne niewymienione odpady190999

 0,1800Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0060Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.12.Z5707948377671449989ZESPÓŁ LEKARZY 

RODZINNYCH 

MEDICA S.C.
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 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4100Żelazo i stal1704052505082366170125525Zakład Usługowy 

"INBUD" mgr inż. 

Ryszard Niestrawski

 0,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 640,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506569716221845621PPHU "PAREX" 

ANDRZEJ PAROŃ

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033619484696222300697Stomatologia Zdrowe 

Zęby Jolanta 

Marcinkowska

 0,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053003423757772919356"BET-EXIM" S.A.

 1,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 9,8000Wybrakowane wyroby101382

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0500Drewno170201
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 50,5100Żelazo i stal170405

 1,5020Opakowania z papieru i tektury1501013001119836191781068KARBUD 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane Damian 

Kardaś

 0,2920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,2800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0680Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0430Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,7450Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,1690Odpady wielkogabarytowe200307

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084115372719231600302LIMAX KOMPOST SP. 

Z O.O.

 5,1780Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Filtry olejowe160107

 5,9000Tworzywa sztuczne170203

 0,3600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201096321481477860006359PPUH BART  

HENRYKA 

BARTECKA  ŚRODA 

WLKP.
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 4,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083103176886661695120ZAKŁAD USŁUGOWY 

"AUTO SERVICE" 

M.KOCŁAJDA,P.POLI

CHNOWSKI,L.KLEKO

CKI,M.TOMCZYK S.C.

 0,0860Elementy zawierające rtęć160108

 0,1320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5500  0.11Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101096302070707821027162METLABOR Henryk 

Kapciński

 0,0039Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180002943787851420349DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Opakowania ze szkła150107

 0,0025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0034Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.30.Z7708917068430007859Goodvalley Agro S.A. 

(dawniej POLDANOR 

SA)

350



 0,4000Opakowania ze szkła150107

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306053277791157893DR N.MED. EWA 

SPRINGER

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096343542825951389483Apteka "Salix" s.c.

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033629321576172185885SALON 

KOSMETYCZNY 

"SZYKOWNA" SZIK 

MAGDALENA

 1 995,0000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303072506690406211357498LEGE OPAKOWANIA 

SP. Z O.O.

 3,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3400Żelazo i stal170405

 5,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012514927969680046022Gospodarstwo Rolne 

Radosław Kaźmierczak

 0,2830Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2310Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

351



 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115399916991690143Magdalena Ławniczak 

Gabinet Kosmetyczny 

"VENUS"

 1,4380Opakowania z papieru i tektury150101F45.31.A3006012796222644712CONTRAST sp. z o.o.

 1,3640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 84,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2300Aluminium170402

 7,2000Żelazo i stal170405

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312684357881169440PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO LECH 

POPA

 0,4360Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

1701033008190807792332387RADMAR ELEKTRO 

S.C. M.LASIK, R. 

ŁUKASIEWICZ

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143011872097811842966HOSTEAM S.C. 

TOMASZ 

GROSZEWSKI 

BARTOSZ WASZAK 

ŁUKASZ 

GROSZEWSKI

 420,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102G51.90.Z4102940856971597162SPRZEDAŻ TORFU 

JAN MARCINKOWSKI

 0,3300Metale żelazne160117G50.20.A6396805727822136479USŁUGI 

MOTORYZACYJNE I 

INNE SEBASTIAN 

SIERSZCHULSKI
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 4,1100Opakowania z papieru i tektury1501012508117916181836879Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "NUX" 

Teresa Dzióbek

 1,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7220Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084102703056971032483UMIKOP - Roboty 

Ziemne Usługi 

Transportowe, 

Kruszywo Budowlane 

Andrzej Umiński

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072403479186443285654MEWA TEXTIL - 

SERVICE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 20,7380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094111309316991230335FARMACJA EWA 

BORKOWSKA

 3,1000Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.50.Z0004782407850002265R.K.S. 

"AGROKOMPLEKS" 

BRZÓSTOWNIA

 53,5100Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 6,3700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311626717871799932Przychodnie Lekarza 

Rodzinnego s. c. 

"VITA"

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112514866506222436882"EKO-TECHMOT" 

Miśkiewicz Sp. j.

 10,1270Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6315442437881246933Gabinet Dentystyczny 

lek.stom. Emilia 

Mroczkowska

 0,0230Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012500524346170253915HURTOWNIA 

MAL-TAP MACIEJ 

SZKUDLAREK I 

WSPÓLNICY SP. J.

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103
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 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023004101907842085176GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. ROBERT 

SAŁACIŃSKI

 16,7000Opakowania z papieru i tektury150101DG24.30.Z1460406389710721529IZOLBET Sp. z o.o.

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4000Opakowania z drewna150103

 0,0100Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801134100263386961538229LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE USŁUGI 

I SPRZEDAŻ 

WIELOBRANŻOWA 

Edward wawrzyniak

 0,0100Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,0100Aparaty fotograficzne jednorazowego 

użytku zawierające baterie wymienione 

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

090111

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych1501025705398617642158574Gospodarstwo Rolne 

Jerzy Kozik

 0,6900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6100Zużyte opony160103
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504093406171161405GABINET 

GINEKOLOGICZNO 

POŁOŻNICZY

 371,9500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DB17.40.A3105071306680000320PPUH "SUN GARDEN"

 103,2700Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 276,7200Inne niewymienione odpady040299

 104,7000Inne niewymienione odpady070299

 13,0700Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 70,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,2200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 499,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 287,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 47,6240Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 75,4800Tekstylia191208

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501713116221465657Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Prymas

 0,0200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222000291718DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ,ZIMON

OWODA

 14,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 20,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0800Odpady wielkogabarytowe200307

 461,0450Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DE21.12.Z6301396587820032528SCHATTDECOR  

SP.ZO.O.

 287,5070Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 3,3090Inne niewymienione odpady030399

 27,9980Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119
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 7,3650Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 6,5980Szlamy farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 14

080315

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0770Wodne ciecze myjące120301

 111,4210Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0380Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,6680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 9,7500Żelazo i stal170405

 0,9400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053634926546172208132TRANS PEGAZ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342237697842170350"AMBULATORIUM-ME

D" PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNE EWA 

JÓŹWIAK,KRYSTYNA 

SMOLARZ,BARBARA 

DOBROGOWSKA 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012738777772736348Pracownia Urody LA 

BEAUTE MARTA 

MUS-LIS

 1,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084100848216970018015ASOS BOSCH 

SERWIS KAROL 

DŁUŻYŃSKI

 0,6760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3190Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4030Tworzywa sztuczne160119

 0,0340Inne niewymienione elementy160122

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,8900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501015701680117661068004AUTO-MARGO 

Justyna Szmania

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3000Opakowania z papieru i tektury1501013612764847792430434ŚWIAT RAJSTOP 

SP.ZO.O.

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501013116034046661786992Firma Transportowa 

"BEN-TRANS" 

Niedośmiałek Bernard

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9040Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 509,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055700774327660006076PRZEDSIĘBIORSTWO 

"POLSPORT" SP. z 

O.O.

 0,1650Inne niewymienione odpady030199

 0,3200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 4,4200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,8830Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A3011119856222708949Stacja Demontażu 

Pojazdów M&W s.c. 

Mączka Mirosław, 

Mączka Wanda

 49,1640Zużyte opony160103

 0,2920Filtry olejowe160107

 0,8560Płyny hamulcowe160113

 3,7160Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 385,8240Metale żelazne160117

 73,2670Metale nieżelazne160118

 227,1400Tworzywa sztuczne160119

 59,1940Szkło160120

 23,9860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4100Opakowania z papieru i tektury1501016344647707772700089AGCO SP. Z O.O.
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 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103630628357 000207871261115Poradnia 

Stomatologiczna 

"TEC-DENT"

 0,0136Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2506778269680190836Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Alergologiczno - 

Pediatryczna

 0,0017Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014343177792246044PCUM DAGMED 

Przychodnia 

Lekarsko-Stomatologic

zna

 0,0005Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016306154107881038614GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EDMUND BRUDŁO

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023006212997872044733DECODACH 

KACZMAREK I LIS 

SP. J.

 0,0500Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0050Aluminium170402

 0,4000Cynk170404

 0,4000Żelazo i stal170405

 6,0620Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 9,6500Opakowania z papieru i tektury1501013023186137773229381GLOBAL PACK sp. z 

o.o.

 23,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 117,8600Opakowania wielomateriałowe150105

 1,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.50.Z0004771856210004467ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

USTKÓW

 0,3520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011478886681291259NZOZ MARK-MED 

USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE

 4,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013023078396222782319Dozamech sp. z o.o. 

sp.k.

 2,8300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 82,0000Żelazo i stal170405

 0,0020Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705132505367356220004262Apteka "Pod 

Pelikanem" Elżbieta 

Konieczna

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509349969680184356INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ LUCYNA 

ADAMUS

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106322225247860001623PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"INERT" JANUSZ 

KŁOBUCHOWSKI

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5600Żelazo i stal170405

 0,0090Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026300203907881701053GABINET 

WETERYNARYJNY 

INNOWET 2 S.C.

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039700681209231334533PRYWATNY GABINET 

LEKARSKO-DENTYST

YCZNY JAN 

FIGLAREK

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007647689562169743Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Mackiewicz

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z4101772096991052856USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

ROMUALD CZAPLICKI

 14,1900Opakowania z papieru i tektury1501010157209491132484969MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

POZNAŃ I SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,2650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501013005529777861650938GAREL - PLAST 

LUCYNA BIERNAT - 

WRZASKOWSKA SP. 

J.

 10,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 26,6800Skratki1908014105139206960009701MIĘDZYGMINNY 

ZWIĄZEK 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

STRZELCACH 

WIELKICH

 19,4600Zawartość piaskowników190802

 1 290,9000  213.95Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 10,0000Inne niewymienione odpady190899

 1,0200Odpady ulegające biodegradacji200201

 50,0000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,1043Opakowania z papieru i tektury1501013635200507771575446MADOR DOROTA 

BORUSZAK

 0,0562Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3900Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.50.Z0004778546180042019ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

ŻYCHLINIE

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Filtry olejowe160107

 3,5750Żelazo i stal170405

 0,4870Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701043017160339721227537Future Synthesis 

SP.ZO.O.

 0,0410Inne niewymienione odpady070799

 0,0100Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604
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 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9110Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083102432346661395501AUTO-ROL HENRYK 

SZCZEŚNIAK

 18,9170Zużyte opony160103

 0,3950Filtry olejowe160107

 472,9200Metale żelazne160117

 31,1560Metale nieżelazne160118

 17,9940Tworzywa sztuczne160119

 9,3920Szkło160120

 1,3220Inne niewymienione odpady160199

 2,0570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083509805046750001573MOTA-ENGIL 

CENTRAL EUROPE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0950Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107
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 3,1000Odpadowa papa170380

 4,0350Żelazo i stal170405

 27,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0310Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

0604050083332446180040948Skalmex sp. z o.o.

 2,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6306493887771352054Praktyka Lekarza 

Rodzinnego

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030048753799720540309DENTAL CLINIC 

POZNAŃ

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6321937689720190720Gabinet Lekarski 

Mariusz Skupin
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509372276221789041INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ELŻBIETA PIERUCKA

 0,0710Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123014516307773164061BARTEZ Kaczmarek 

Parubicki Spółka 

Jawna

 0,0750Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 99,5000Odpadowa tkanka zwierzęca0202023111003536651638184PAPAJ AGNIESZKA 

PRZYWARTA

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501013007475927642145413Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Monika 

Szuniewicz

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110895806661450281PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

MAKAROWICZ 

GRZEGORZ

 1,6000Skratki1908010005479806191061629URZĄD GMINY W 

TRZCINICY

 1,8000Zawartość piaskowników190802

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304311177791077349INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA EWA 

CIEŚLAK
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309053909720210345GABINET LEKARSKI 

PIOTR KROKOWICZ

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100385256971064158INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MAREK 

KAŹMIERSKI

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103639642293 000207792081755NZOZ Zespół Lekarza 

Rodzinnego "Promyk" 

sp.z o.o.

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093015122476222634530Apteka Zębcowska 

Ewelina Banaś

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501023022928426070080102SCHODY I DRZWI 

ŻĄDŁO SP.J.

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0029Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0014Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505777286171076674ZUH "Hania"
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6305961437821429587SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY

 1,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083015139566971937451PAPIS SERWIS 

Marcin Mikulski

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5530Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,1870Tworzywa sztuczne160119

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006756747872001965Usługi Kosmetyczne 

Ewa Antos-Milej

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707733507641561196INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

EWA DRZEWIECKA

 3,1000Skratki1908013684551266080112826Gmina Spółka 

Komunalna w 

Dobrzycy

 4,0000Zawartość piaskowników190802
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 43,0000  25.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035715043797631023072PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TOMASZ 

KACZMAREK LEKARZ 

DENTYSTA

 3 913,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203801472087615671905334GREEN FACTORY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3340Odpady tworzyw sztucznych070213

 133,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 35,3130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,5500Opakowania z drewna150103

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,3800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,6800Żelazo i stal170405
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 0,1980Mieszaniny metali170407

 2,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073002362137792276855PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-BUDO

WLANE "REMBUD" 

SP. J.

 1,7200Inne niewymienione odpady170182

 1,2200Tworzywa sztuczne170203

 12,6200Odpadowa papa170380

 1,7400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 10,6600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Papier i tektura200101

 0,0290Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032514867326171987080Przychodnia 

Weterynaryjna 

"GOGULSCY"

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396364999720949346Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "VIVANT" s.c

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501016304225327811032316"CONFEZIONI 

ERRECI" Sp. z o. o.

 0,2170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 9,0950Opakowania z papieru i tektury1501013007335846972224345Kawu Sp. z o.o.

 2,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304088517851042781PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA 

LANGNER-MIELOSZY

ŃSKA

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033100185436650001214PRZEDSIĘBIORSTOW 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

Z O.O.

 0,7000Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,1750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,1930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2509472506181883301NZOZ Przychodnia 

LEkarska "CENTRUM"

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213300410823WYŻSZA SZKOŁA 

PEDAGOGIKI I 

ADMINISTRACJI IM. 

MIESZKA I W 

POZNANIU

 0,2180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0048Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501429306221136391PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GERTRUDA 

IZYDORCZYK-OGROD

OWSKA

 7,5400Żelazo i stal1704053635429786070082578Warsztat Ślusarski 

STREICH s.c. Dariusz 

Streich, Kamila 

Gembiak

 2,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013102431686651050290"PIÓRKO" TOMASZ 

LEWADNOWSKI

 206 549,1000Popioły lotne z węgla100102E40.11.Z3114955586652556790ELEKTROWNIA 

PĄTNÓW II SP. Z O.O.

 222 570,0700Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych

100105

 74 785,1000Produkty z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

odprowadzane w postaci szlamu

100107

 475,2000  248.06Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 01 

20

100121

 63 201,5600Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022515977856222187597GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. ROBERT 

SAWCZAK
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 7,4600Skratki190801O90.01.Z3019897427881165525ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

SP.ZO.O.

 3,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K70.11.Z0004888757630003392Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko - 

Własnościowa

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033400182589671120925Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Głowacka

 0,0590Opakowania z tworzyw sztucznych1501023604729877772932316Ferma Drobiu Marcin 

Hamrol

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010800636279730849474EBF DEVELOPMENT 

SP.ZO.O. SP.K.

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022172209721232366Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka 

Pawlik-Pawlak

 4,0200Opakowania z tworzyw sztucznych1501020040994906970013331Przedsiebiorstwo 

Budowlane Kontrakt 

Pawlak Wosiek Sp.J.

 1,8400Odpadowa papa170380

 38,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 2,9800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 18,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 13,4400Odpady ulegające biodegradacji200201

 11,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052514624766221106786"MEBLE-WALCZAK" 

SŁAWOMIR 

WALCZAK

 0,1000Inne niewymienione odpady030199

 0,2000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 23,7330Odpady tworzyw sztucznych0702136309594627850001679DEFOR SPÓŁKA 

AKCYJNA

 8,7700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 12,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 9,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,5200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 44,0000Szkło170202

 114,6040Aluminium170402

 74,8790Żelazo i stal170405
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 1,7000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039702806239231244528PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

RYSZARD RADOMSKI

 0,0720Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165702448417661397067PAWEŁ BĄK 

"OGROLBUD"

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009712957773083813PIELĘGNIARSKO-POŁ

OŻNICZY OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ 

"SYSTEMA" S.C.

 85,5980Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A0081536607840005279ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY SABA

 0,8170Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,5850Żelazo i stal170405

 0,0180Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113017729716171210411PPHU EKOWITT Alicja 

Witkowska

 0,0830Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0040Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0110Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z drewna150103

 59,0000Odpady z mycia, oczyszczania i 

mechanicznego rozdrabniania 

surowców

020701DA15.92.Z5720747807671017037GORZELNIA ŁĄKIE 

MIROSŁAW PIOTR 

SMAK
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 63,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705

 4 124,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 34,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086396868827822136195ANTRANS S.C. 

ANDRZEJ CZEKAJ, 

ANNA CZEKAJ

 0,4800Tworzywa sztuczne1601193022917719231593708AUTO-HANDEL 

Mariusz Czapla

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110884976661802076N.Z.P.Ś.R. "PIGUŁKA" 

s.c.

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016307843607771249250"BARTKOWIAK"  

PAWEŁ 

BARTKOWIAK

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania ze szkła150107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0010Aluminium170402

 1,5000Żelazo i stal170405

 0,4400Odpady tworzyw sztucznych0702134111708996971861506FHU Mit-Lak Waldemar 

Mkura
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 0,2630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5220Metale żelazne160117

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033660756327841064315Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Joanna 

Woźniak

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501013005323776671322432ZPHU BAJ iI Dorota 

Osowczyk

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Szkło160120

 0,0480Odpady tworzyw sztucznych0702130000446417740003097PRZEDSIĘBIORSTWO 

EKSPLOATACJI 

RUROCIĄGÓW 

NAFTOWYCH PERN 

PRZYJAZŃ S.A.

 0,1100Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 70,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 131,0000Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,2460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0560Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,9900Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 12,6260Żelazo i stal170405

 1,0000  0.78Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 42,0000Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 9,5500Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083115557116651457413Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy Jolanta 

Andrzejewska

 0,1100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305083023351617831459503BP SERVICE Julitta 

Kamińska

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 35,5430Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z4114473329950112089GROBUD Sp. z o.o.

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 8,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,0000Szkło170202

 4,9860Aluminium170402

 3,6100Żelazo i stal170405
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 0,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083000867426661215781PHU "GUMEX" S.C. 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 27,0000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

1602126345234777811736744MIKO SP.ZO.O.

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7200Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

1302073101054726660012656PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"VITRO"

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8600Zużyte opony160103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4101782616971072258Gabinet Ortopedyczny 

Henryk Zdun

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307162167851186480INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ARLETA 

PIOTROWSKA 

OSIŃSKA

 0,7280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083012954887861576886WULKANIZACJA, 

MECHANIKA 

POJAZDOWA, 

AUTO-TECHNIKA 

JACEK MAZUR

 0,2120Zużyte opony160103
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 0,0110Filtry olejowe160107

 0,4830Opakowania z papieru i tektury150101L75.13.Z5708662707642214195POWIATOWY URZĄD 

PRACY W PILE

 0,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0750Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7000Inne odpady nieulegające biodegradacji200203

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396511167772403842NZOZ Pielęgniarski 

Ośrodek Medycyny 

Środowiskowo 

-Rodzinnej "POMOC" 

s.c. Maria Fortuniak 

Dorota Fraszewska

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103634611431 000387842275764NZOZ Pielęgniarska 

Opieka Domowa 

"POMED"

 1,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086308616007811379089TEO MOTORS 

TEODOR  

MYSZKOWSKI

 2,3550Metale żelazne160117

 0,3530Metale nieżelazne160118

 0,0860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702523617641578392Kontraktowy Gabinet 

Lekarski 

Ginekologiczno-Połozni

czy Zbigniew 

Twardowski
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 1,9100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113011728287822479400KRAHN CHEMIE 

POLSKA SP.ZO.O.

 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5820Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,2800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020239646080106369Lekarze Kałużna - 

Oleksy OŚRODEK 

LECZENIA 

KOMPLEKS.  NZOZ 

PODSTAW.  I 

SPECJALIS. OPIEKI 

AMBULATOR.  

"VITAMED" sp. z o.o.

 0,0030Odpady zawierające rtęć060404DG24.42.Z6310679617781313529ZAKŁAD 

CHEMICZNO-FARMAC

EUTYCZNY 

"FARMAPOL" SP. Z 

O.O.

 0,6680Inne niewymienione odpady070599

 0,1360Zwroty kosmetyków i próbek070681

 1,4490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0720Opakowania z metali150104

 0,1420Opakowania ze szkła150107
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3250Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0570Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,8700Żelazo i stal170405

 0,1150Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,4800Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,2380Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 1,0500Opakowania z papieru i tektury1501012500215636210003143PHU Ratajczak Sp j.

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0314Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146345918527772775992CENTRUM ROZWOJU 

KULTURY FIZYCZNEJ 

"AKWEN" W 

CZERWONAKU

 0,3335Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Tworzywa sztuczne170203

 23,5400Odpadowa tkanka zwierzęca0202026345273707871794805Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego 

GUMNI-SUSZ Alicja 

Dąbrowska-Gumna

 9,6720Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3900Opakowania z papieru i tektury150101
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 2,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Tworzywa sztuczne170203

 0,1430Żelazo i stal170405

 0,1400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2001363014135397792374115WELMAX SP. Z O.O. 

SP.K.

 2,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201015700446167660001989PPHU "PLASTLAMP" 

Grzegorz Nowacki

 16,7800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0980Metale nieżelazne160118E41.00.B5705449977660006550MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 5,0760Żelazo i stal170405

 94,1730Skratki190801

 23,2040Zawartość piaskowników190802

 6 738,9000  1,859.59Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 70,0000  0.00Osady z klarowania wody190902

 0,3150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017263856972294653FIDES Sp. z o.o.
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 14,0000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

010408DI26.61.Z2505239396170253022PPH "Dakar" 

Włodzimierz 

Szczodrowski

 0,0600Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3000Opakowania z drewna150103

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100747776661050883GABINET LEKARSKI 

ALINA LISOWSKA

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084102537846991025960"TECHROL" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4500Filtry olejowe160107

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142509683056222324597Gminno Miejskie 

Centrum Pomocy 

Wiara Nadzieja Miłość

 0,1400Żelazo i stal170405
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0980Odpady wielkogabarytowe200307

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083014414066972099242Promo System Marta 

Kempa

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 13,2700Inne niewymienione odpady1201996301796697870016052FIRMA KRÓLCZYK 

TOMASZ KRÓLCZYK

 17,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 6,1510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,1650Żelazo i stal170405

 5,4660Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,1800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001019705701147631404383F.H.U. Autoczęści - 

Handel, Skup - 

Sprzedaż, Mechanika 

Pojazdowa Jarosław 

Kotiuszko

 0,0040Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,5000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,7500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,6000Żelazo i stal170405

 2,1300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB17.40.A3004005236182043425WEŁNOLAND SP. Z 

O.O.

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6305595217841019562NAPRAWA  

POJAZDÓW  PIOTR  

ADAMCZYK

 0,0400Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141406031297010029635VEOLIA CENTRUM 

USŁUG WSPÓLNYCH  

SP.ZO.O.

 0,0136Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Tworzywa sztuczne170203

 0,0170Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033698864507773315844FACE & SKIN s.c.

 0,7700Opakowania z papieru i tektury1501015702346247641224748P.H.U "SEZAM II" S.J. 

I.  M.MATZ

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341709847811236036Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Joanna 

Wąsiewicz-Rager
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 0,2040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103740396971044339Indywidualna Praktyka 

Lekarska Przemysław 

Przysłocki

 0,0290Opakowania z papieru i tektury1501013602627646080108960KWITOWSKI PALIWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1080Nadmanganiany (np. nadmanganian 

potasowy)

160901

 0,7065Opakowania z papieru i tektury1501013803043987871035258PHU WIDAR Dariusz 

Wicher

 0,0884Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,8800Opakowania z papieru i tektury1501013010216676652895641Pakon sp. z o.o.

 1,9400Opakowania z drewna150103

 49,3430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 16,0000  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 3,7310Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)1307030163210745222548391SP ZOZ LOTNICZE 

POGOTOWIE 

RARUNKOWE

 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001988207841969973BARTOSZ 

ZGORZELSKI 

DENTARIUM.PL

 0,0090Inne niewymienione odpady0702996302617447771004873ROMAR POLSPED 

Robert Wieczorek

 1,4550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1430Filtry olejowe160107

 0,6440Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Szkło160120

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1000Opakowania z papieru i tektury1501015721297657661138124Dam-Bet Grażyna 

Kokocha

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311947027871800813OŚRODEK LEKARZA 

RODZINNEGO S.C.

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016396825207792094870NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRACOWNIA 

DIAGNOSTYCZNA 

RTG, USG S.C.

 0,0350Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0660Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083683203207773293491ASB Car Service sp. z 

o.o.

 0,5580Filtry olejowe160107

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507144386181439492Specjalistyczna 

praktyka Lekarska 

Mariusz Kurpik

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093100021576661214178PUNKT APTECZNY 

MELISANA

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007018807872009441GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA SPYCHAŁA

 0,0450Opakowania z papieru i tektury150101E40.30.A5705035097660006567VEOLIA WĄGROWIEC 

SP. Z O.O.

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,7800Żelazo i stal170405

 0,0950Opakowania z papieru i tektury1501011424368885272628790CID LINES Sp. z o.o.

 5,5740Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312480427861492706Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "VITA" s.c.

 12,5660Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.71.Z5701073057630003498AMICA S.A.  (AMICA 

WRONKI S.A.)

 1,7540Inne niewymienione odpady070299

 23,3680Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 24,1510Odpady proszków powlekających080201

 4,6950Szlamy wodne zawierające materiały 

ceramiczne

080202

 24,6200Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 13,0000  0.65Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 13,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 8 212,2350Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 7,5500Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 10,1300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 599,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 106,7750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 213,3000Opakowania z drewna150103

 103,6000Opakowania z metali150104

 367,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 9,0970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 33,8360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 60,6440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 116,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 23,4750Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7800Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 2,6400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 35,7200Szkło170202

 1,6400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 50,4000  0.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 28,3000  0.14Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 51,5850  20.63Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,6800  0.34Inne niewymienione odpady190899

 1,6980Zużyty węgiel aktywny190904

 0,6400  0.00Inne niewymienione odpady190999

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308210837811103536Ławiak Piotr Lekarz 

Stomatolog

 0,4650Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016300133317840041654PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE INBUDEX S. C.

 0,4900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0080Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Tworzywa sztuczne170203

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096301750687880020612Apteka Pod Lwem 

Renata Jeziorkowska
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 1,4400Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206015705160217670000508"CHRUPEK" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

F.P.T. MIEDZIŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 3,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0021Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143008668369231657041"THS SYSTEM" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802036324969257840009998PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT JERZY 

CEGIELSKI, JAN 

BILSKI, ROBERT 

BRACISZEWSKI

 0,2100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120204245759111919001LOG - TECH 

URZĄDZENIA DLA 

LOGISTYKI I 

PRZEMYSŁU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 39,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1000Odpady spawalnicze120113

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083024407007891685048P.P.U.H.T. Export 

Import "WID-MAR" 

Marcin Nawrocik

 2,2300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022651537772131711JAZ_MED Monika 

Błaszczyk

 0,8690Inne niewymienione odpady020299006239529ORBIS S.A.

 9,4830Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,1500Opakowania ze szkła150107

 0,1260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2584Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0208Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 19,9480Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,4930Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,3140Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0620Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133
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 0,9800Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,6800Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308451617881027823PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALEKSANDRA 

STYPEREK-ROMANO

WSKA

 0,0900Zużyte opony1601036305319367840003317"SCANVET POLAND" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3910Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 1,8000Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B0120054075270022391DHL EXPRESS 

POLAND  SP.ZO.O.

 5,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0590Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,3600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 1,5920Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1590Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023024544577631933590"SolidFol" Paweł 

Dardas

 3,9200Opakowania z papieru i tektury1501013609497396972315119Marco Marconi sp. z 

o.o. sp.k.

 95,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010911310275561003725PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

IN-TOR S.C. 

KRYSIŃSKI MICHAŁ, 

LESSMANN 

EUGENIUSZ, 

BARTKOWIAK 

JACEK, ŻURAWSKI 

MAREK

 0,1990Inne niewymienione odpady0702992504996106191007245"KONSTAL  BRALIN " 

SP.ZO.O.

 1,9350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1050Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5270Szkło170202

 0,5530Tworzywa sztuczne170203

 103,3000Żelazo i stal170405

 0,0200Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017602127642657461INVESTA Centrum 

Obsługi Inwestycji Sp. 

z o.o.

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111G50.20.A6312638057821197243Mechanika i 

Elektromechanika 

Pojazdowa Piotr 

Sobański

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2515798306181969244ZOZ ANTONIEGO 

JOPKA SP. Z O.O.
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 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083028415857872109094BETONIARNIA 

NOWAK Sp. z o. o. 

Sp. k.

 2,1000Zużyte opony160103

 1,0000Metale żelazne191202

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506769566221516076Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Małgorzata Stasiak

 0,1960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023618037077772663508"MORBUS-VET" 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK.WET. MICHAŁ 

STACHOWIAK

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 80,2500Odpadowa tkanka zwierzęca0202023102414656660010746PRZEDSIĘBIORSTWO  

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"GALW-MIĘS"

 11,1000Odpadowa tkanka zwierzęca 

wykazująca właściwości 

niebezpieczne

020280

 10,5000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102F45.21.A4111538956980005712P.U.H. BETONIARNIA 

SP.J. KAZIMIERZ 

SZYMAŃSKI, 

KAZIMIERZ 

JAŚKOWIAK ŚMIGIEL

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0113Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016333186211784390EUFORIA Solarium 

Studium Urody 

Ochmann Natalia

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023632722147642640928Vac-Vet Bogusław 

Konopko

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DK29.32.B5707665977661089408NAPRAWA MASZYN I 

URZĄDZEŃ 

ROLNICZYCH MAREK 

MAJCHROWICZ

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009862919721190739OŚRODEK 

PIELĘGNIARSTWA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEGO 

"ZDROWIE"

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309283267791864633MONA Sentrum Urody 

Monika Zimna

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501012506305306211013971"BUDROM" DZIUBA 

ROMUALD
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702090237631046328Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Bocheńska - 

Kujawińska

 0,2100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.57.Z9702672619230023110PW METALSKUP 

Jerzy Sierżant

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134114262356921399655FERMY DROBIU 

WOŹNIAK BEATA 

WOŹNIAK ZIELONA

 5,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201019703645679231000306IRLEH Sp. z o.o. Sp.k.

(dawniej ZAKŁAD 

USŁUG 

TECHNICZNYCH 

"IRLEH" SP.C.  LECH, 

MARIA, MARCIN 

LISIEWICZ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6309807307821657147INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. DANUTA 

WIDERSKA-SOBCZAK

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023019667067821990177PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ANIMAL CENTER 

KAROLINA 

BOLEWSKA
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102896806651541243Gabinet 

Stomatologiczny 

Wioletta 

Łukomska-Andrzejews

ka

 0,0001Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703132987642346040Przedszkole 

Samorzadowe w 

Margoninie

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0650Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101250947154 000276171919285Zakład Diagnostyki 

Obrazowej Eliasz Zioło

 0,0500Roztwory utrwalaczy090104

 0,0020Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109634364671APTEKA SRÓDECKA 

S.J. H. ŁAWNICZAK, 

P. ŁAWNICZAK

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych1501024102584976991004389"MATRO"SP. J. 

T.R.M.A. PIETRUSZKA

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501015708833577642262432GOSPODARSTWO 

ROLNE DANUTA OKO

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1420Opakowania z papieru i tektury1501013633328807661352567Zakład Wylęgu Drobiu 

"AB OVO" Gizela 

Zawadzka Trytt

 0,1250Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093013144937830019305Apteka Natura 

Przemysław Soboń

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012172297772831035Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Woźniak

 0,0071Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2506845366191231244Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Gigiel-Mnich
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 0,0850Opakowania z papieru i tektury1501015705419707640103497LESZEK MIELOCH 

CENTRUM BHP i 

P.POŻ. "MIEL-POL"

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6100Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

1302076345365407772747228Przedsiębiorstwo 

Spedycyjno 

Transportowe M Kłos 

Spółka Komandytowa

 0,1400Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 0,1150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,0500Zużyte opony160103

 0,2300Filtry olejowe160107

 0,2000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2600Płyny hamulcowe160113

 0,7500Metale żelazne160117

 0,9000Metale nieżelazne160118
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 0,2100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106342032129720457092EMES 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowe 

Maksymilian 

Szczepski

 2,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A4115392357851295944PHU OLMAR 

OLSZEWSKA 

MARLENA

 0,1250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8000Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,3290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103001547516222194114Fryzjerstwo 

Damsko-Męskie 

Monika Pluta

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 24,6800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055907430507712408066CONSOLIS POLSKA 

SP.ZO.O
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 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 250,0100Żelazo i stal170405

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039700703059231248839PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZA 

"STOMA" GABRIELA 

KOBERSKA

 27,8880Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023013212117632103755Polgast sp. z o.o.

 0,7890Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Opakowania z metali150104

 0,1510Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0210Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4240Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych1501020083391526990007026ZAKŁAD BELLA 

MARIUSZ BELLA

 0,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083640293327671522769AUTO MAR MARCIN 

ZAWADA

 0,4400Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118
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 600,7540Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.33.A3009798136182093096FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWA PAULA

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 77,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 32,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6920Opakowania z drewna150103

 19,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 28,1430Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0190Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,5110Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1160Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 15,8920Żelazo i stal170405

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 920,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053115614106681815797ANDREWEX

 9,4410Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 121,8850Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5300Odpady tworzyw sztucznych0702133000039707642460735EKOPIL Producent 

Urządzeń i Konstrukcji 

Stalowych s. c.

 9,7490Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 13,4760Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2580Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1550Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 0,4500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2150Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,7680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0680Zużyte opony160103

 0,0930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5400Odpadowa papa170380

 0,1760Aluminium170402

 4,1300Żelazo i stal170405

 1,3600Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033659114706653004822Ars Medica Marcin 

Michalak i Krzysztof 

Wróbel s.c.

 32,9800Opakowania z papieru i tektury1501013027274876681369547P.P.H.U. ALL-PAK 

Zbigniew Białek

 2,2050Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

1603052402083649542534903Stockmeier Chemia 

Sp.z o.o. Sp. k.

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311484877811602682GABINET 

ORTOPEDYCZNY 

SULAIMAN KRAIZ

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111269416961363333INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNEJ URSZULA 

PŁOCINICZAK
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007590817831287137GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

HERMANOWSKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396622907811111300URODA & 

PAZNOKCIE 

EWELINA MASZNER

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062002765525423128129NOWA FARMACJA 

sp. z o.o.

 0,0560Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086301695187820075383P.H.U. "BWS" 

WŁODZIMIERZ 

SŁOWIŃSKI

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3648026257792444301MODERN DENTAL 

CLINIC SP. Z O.O.

 2,0000Opakowania z papieru i tektury1501013006986696060053606DELTA 

CZARTOSZEWSKI I 

CZARNEK SP. Z O.O.

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033650582129950153088Art Permanent Patrycja 

Ratajczak

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych1501024103467356961412089ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Metale nieżelazne160118

 0,1210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1520Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,8100Żelazo i stal170405

 13,5400Skratki190801

 54,9600Zawartość piaskowników190802

 4 596,2700  718.81Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0260Opakowania z papieru i tektury1501012514832906211058502PW "Tomek" Tomasz 

Goliński

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140070237606180016542Polski komitet pomocy 

społecznej Zarząd 

Okregowy

 0,0029Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009990987842011002Katarzyna Sułkowska

 83,9600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052516425926191002584Meble "ELMAR" 

JERCZYŃSCY Sp. j.

 3,7280Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,8350Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,2600Opakowania z papieru i tektury1501013015494347822512250VOLAT Sp. z o.o.

 2,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z6301508557771006286MEBLOBUK  SP.J.   

H.Z. BUKOWIEC

 0,1700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1300Szkło170202

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395278187772337163NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"DUODENT" SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501015708590577641004509"PRO-AQUA-PLUS" 

Piotr Talarczyk

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z drewna150103

 5,9000Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.74.Z5701645337641006460"SKAMAR"  

MARTOWŁOS  I  

SKARWECKI  SP. J.

 0,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 19,3800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 29,4700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,6000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,1000Inne emulsje130802

 0,5120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707760647641203746Kontraktowy Gabinet 

Ginekologiczny 

Bożena Basiukajć
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 0,0023Odpady zawierające rtęć060404000080507 000405250008809INSTYTUT 

METEOROLOGII I 

GOSPODARKI 

WODNEJ-PAŃSTWO

WY INSTYTUT 

BADAWCZY

 0,0092Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0043Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0707Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0011Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0154Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0089Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0078Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0044Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0017Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708533277642188049PRZYCHODNIA 

LEKARSKA WIGOR 

S.C.

 1,8290Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DG24.42.Z6315131077810041371CURTIS HEALTH 

CAPS SP.Z O.O.

 2,7790Inne niewymienione odpady020399

 164,4770Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 33,4530Opakowania z papieru i tektury150101

 14,4290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1780Opakowania z drewna150103

 4,5000Opakowania z metali150104

 30,4600Opakowania wielomateriałowe150105

 2,5640Opakowania ze szkła150107

 18,5990Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,9490Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 10,9250Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5090Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,0540Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509
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 2,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308366997771057941Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna Schwark

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500776126191272177Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Krystyna 

Żaczek-Szmigiel

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096398279927871331117APTEKA LEŚNA MGR 

JANINA 

BARTOSZEWICZ

 6,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.12.B5701415327670009604PIECZARKARNIA 

DANCHAMP MARIA 

GINDA

 0,1300Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

419



 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5707664107641505105INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

IWONA ŁABĘDŹ

 0,1600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101363758550EKO-ROL P.T.S. 

RATAJCZAK SPÓŁKA 

CYWILNA

 240,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250613329 00030Specjalistyczny 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Laryngolog 2

 0,3660Odpadowa masa roślinna0201036342984027792172446WOJEWÓDZKI 

INSPEKTORAT 

OCHRONY ROŚLIN I 

NASIENNICTWA W 

POZNANIU

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1690Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 0,0150Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398432877822137585VEX TATTOO Tatuaż 

Artystyczny Wojciech 

Kozłowski

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345739667822300281POGOTOWIE 

SPOŁECZNE-POZNAŃ

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310504901GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

ANTONI KUBIAK

 0,1850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140006895797771421855ZAKŁAD KARNY W 

KOZIEGŁOWACH

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 113,9400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 37,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,8740Żelazo i stal170405
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 51,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1 027,6200Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z6398454589720997902EKO-TOM TURGUŁA 

SPÓŁKA JAWNA

 124,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Zużyte opony160103

 912,2600Drewno170201

 50,1200Odpadowa papa170380

 0,6700Aluminium170402

 8,8200Żelazo i stal170405

 7,3920Metale żelazne191202

 13 827,0200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509455636221833055INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

MOSTEK
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310073387781209625PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI DR MED. 

ANNA OBRĘBOWSKA

 7,6000Papier i tektura1912013009979697811047341Drukarnia 

"KOM-DRUK" 

Grzegorz Komisarek

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516462946181838921Gabinet 

stomatologiczny Alicja 

Mrozińska Marczak

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych1501022515507436171220645Zakład Fryzjerski 

Jolanta Szczęsna

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6346539556221459289praktyka 

stomatologiczna lek. 

stom. Karolina 

Walczak

 20,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013003870537792293552ALUSTA  S.A.

 1,3000Żelazo i stal170405

 6,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103094386981024775Gabinet 

Stomatologiczny Dojcz 

Tomasz

 0,2155Opakowania z papieru i tektury1501013013393177771316437Violetta Chorowska

 0,0441Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019957906681804316PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

NZOZ "ANIDENT" 

ANNA 

DZIECIĄTKOWSKA

 0,2981Opakowania z papieru i tektury1501013688995736971083078P.H.U.Beata Beata 

Ciesielska

 0,0680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036343616327861017767PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO "SANO" 

WOJCIECH 

JAWORSKI

 0,0270Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014100297336971006824Zakład Stolarski 

Waldemar John

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z metali150104

 5,1000Opakowania z drewna1501032431477816272734311MP PRODUCTION sp. 

z o. o.

 1,3000Żelazo i stal170405

 1,1290Zwroty kosmetyków i próbek0706816396898637822137332ITM BAZA 

POZNAŃSKA 

SP.ZO.O.
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 4,9840Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 213,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 174,2480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 36,3350Opakowania z drewna150103

 0,0190Opakowania z metali150104

 46,2500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0360Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 9,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4860Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 91,4580Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 9,6820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 76,5200Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 4,2000Żelazo i stal170405

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083014730917811853071ELEKTROWNIA 

BIOGAZOWA 

CYCHRY SP.ZO.O.

425



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5715073957631431374Gabinet 

Stomatologiczny 

Helena Stocka-Glapa

 0,9800Odpady kory i korka0301014111610806961311709JAR-MAN JAROSŁAW 

DUDKOWIAK

 4,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,2900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116164606681843150Labolatorium Analiz 

Lekarskich Maria 

Chojnacka

 18,7200Zmieszane odpady opakowaniowe1501063624812007822590416DOPPELT Sp.z o.o. 

Sp.k.

 15,3990Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 250,1900Odpadowa masa roślinna0201037671172921Zenon Kuźmiski 

PIECZARKARNIA

 0,1300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 312,1600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.15.Z3105146446660003806M & K FOAM GmbH  

SP. Z O.O.

 65,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 47,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023001264826981729398USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

LEK.WET. DOMINIK 

RUCIŃSKI

 20,6500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032514776156180046253WIELKOPOLSKIE 

ZAKŁADY MIĘSNE 

AGRICO SP. Z O.O. 

ZPCHR

 49,7200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0121Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 7,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,3800Tworzywa sztuczne170203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039704775449261019285Gabinet Okulistyczny 

lek. med. Bogumiła 

Bialik

 1 229,8000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.25.Z6301704097820069520BSC 

PHARMACENTER 

SP.ZO.O.

 40,0830Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,4000Inne niewymienione odpady080399

 0,2020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 9,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,7340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,7000Aluminium170402

 0,4000Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101181216651033096Prywatny gabinet 

stomatologiczny 

Andrzej Kozłowski

 10,8600Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208DG24.16.Z5700912777630003676GUMNI -WELZ POLEN 

SP. Z O.O. (dawniej 

Przetwarzanie Tworzyw 

Sztucznych POLYTEX 

Sp. z o.o.)

 25,1400Odpady tworzyw sztucznych070213

 4,6800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,5700Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117
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 2,4900Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 8,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,5940Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 137,5000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 8,1700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 25,5500Inne niewymienione odpady120199

 0,7450Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7100Opakowania z drewna150103

 13,3740Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6390Żelazo i stal170405
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 4,9100Opakowania z papieru i tektury1501013000007697822316282MPT TABO sp.z o.o.

 3,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 28,3370Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 65,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107F45.21.A6346273087772808415RBW SP. Z O.O.

 0,6500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086312455007851605764MAR-TRANS Transport 

Spedycja Marcin 

Polowczyk

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5400Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,1910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103630032624 000297811045715gabinet 

dermatologiczny dr 

med Aleksander 

Karpisiewicz
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035316657907541760855SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

M. 

DUMA-KOMOROWSK

A

 453,9000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780DA15.33.A9327894868971670687FJP SIEMER SP. Z 

O.O.

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5700580157641045402PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HANNA 

CICHOWSKA-KONTA

RSKA

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022604468816621758127Gabinet Weterynaryjny 

Dawid Szulc

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085702872607641786854SERVIS FIAT s.c. 

Andrzej Witkowski, 

Mariusz Ziółkowski

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,0910Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0070Aluminium170402

 0,4840Żelazo i stal170405

 19,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012506920406171549552Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa Tomasz 

Raźniak

 0,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006390177771758388Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Bartosz 

Kubasik

 0,3490Opakowania z papieru i tektury1501011213873016762431687LAVARD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501013007218717851759585GREEN BIKE 

POLAND S.C. MACIEJ 

KOWALSKI & 

SZYMON KOWALSKI

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z papieru i tektury1501013006979256211522158PW BAS mgr. inż. 

Paweł Goliński

 0,3200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4111186406971975871PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

"SKARBOWA: SP. Z 

O.O.
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015930626222652953STUDIO URODY 

"ARLETKA" Arleta 

Zielińska

 8,7650Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.23.Z5701647867641006106"KARPOL" SP. Z O.O

 4,3530Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,1100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 560,2290Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1050Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 6,7340Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 9,6570Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,5000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 36,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 16,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,4560Opakowania z drewna150103

 4,4280Opakowania z metali150104

 11,7900Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2100Opakowania ze szkła150107

 8,7040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 10,2750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0900Mieszaniny metali170407

 19,2180Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9900Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110181956652304746USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

"ZDROWIE"
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 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701191947641069957Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Goc-Jagiełka

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,5000Wodorotlenek sodowy i potasowy060204DJ28.51.Z2516023806181979490MB Aerospace 

Technologies (dawniej 

VAC AERO  KALISZ  

Spółka z o.o.)

 0,0730Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,6530Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,4560Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0320Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,9640Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,6310  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303786477771356052GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

KALAWSKA

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007740869720027061MEDPROM 

AGNIESZKA 

BANASIEWICZ

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110684776652358535NZOZ ZESPÓŁ 

LEKARZA 

RODZINNEGO W 

KRZYMOWIE S.C.

 0,9200Opakowania z tworzyw sztucznych1501026302151647830011189ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

ROLNO-SPOŻYWCZE

GO MAREK 

NYĆKOWIAK

 10,0000Opakowania ze szkła150107

 1,1400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120004547067770005385SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW 

"METALOWIEC"
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 20,3200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,6800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024114514636991568666Paweł Kubiak Usługi 

Weterynaryjne

 0,9660Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022515446206222466050OŚRODEK LECZENIA 

KOMPLEKSOWEGO 

SP. Z O.O.

 1,2650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.24.B5720228727640053374MEGA-POL-TRANS 

PIOTR CZARNOTA

 3,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,4400Zużyte opony160103

 0,2350Filtry olejowe160107

 5,1370Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,4320Żelazo i stal170405

 2,1600Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 40,7850Odpady tworzyw sztucznych0702137303673408311195464P.W. LANKO 

Katarzyna Langowska

 36,8510Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,2460Aluminium170402

 10,7050Żelazo i stal170405
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 0,0090Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121K70.11.Z0012840287770006137SPÓŁDZIELNIA  

MIESZKANIOWA 

"ZRZESZENI"

 0,0030Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne

200129

 0,0850Oleje i tłuszcze jadalne200125310006043ZAKŁAD 

CIASTKARSKI 

"ROMA" SPRZEDAŻ 

ART. SPOŻ. ROMAN 

JANICKI

 0,0070Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126397007197822015735STUDIO REKLAMY I 

PROMOCJI "J&S" 

SŁAWOMIR 

NAWROCKI

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013622952367671700946P.H.U. "MABO" 

KAZIMIERZ KLOCEK

 1,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0450Żelazo i stal170405

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136311229099720865230Centrum zdrowia Małch 

Zwierząt M.Majka R. 

Starczewski s.c

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.75.B0080271687640001035PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE "SEZUP 

CLIMA" SP.ZO.O.

 0,0080Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0040Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0100Odpady spawalnicze120113

 0,0550Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0010Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0020Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0130Freony, HCFC, HFC140601

 2,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8200Opakowania ze szkła150107

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,3100Żelazo i stal170405

 0,0020Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0250Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113017035857631992084"ADAMEX" Zakład 

Produkcji Usług Handlu 

i Transportu 

Przemysław 

Adamczak

 31,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5400Opakowania z drewna150103

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5000Żelazo i stal1704053116052196652322276AUTO-BLACH-HOL 

MARZENA PIESZA

 0,0100Zgary i żużle odlewnicze1010036315667017780146609Zakład Stolarski Jerzy 

Pędziński
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023005102305140208424Gabinet Weterynaryjny 

Paweł Nieruchalski

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020674185621707098Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Karolina 

Wolnik-Płoszaj

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801044114291047881419210CENTRUM 

KSZTAŁCENIA DLA 

DOROSŁYCH JANINA 

MUSIAŁ

 0,0205Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145707981437671451816POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

ZŁOTOWIE

 0,0800Papier i tektura200101

 1,8060Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056304575137861124262Zakład Stolarski 

Andrzej Zieliński

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033697748797831746119MEDYCYNA 

ESTETYCZNA MEZO 

CLINIC KAMILA 

ŚWIECA

 22,8200Opakowania z papieru i tektury1501013649718205252669047RETAIL PARK 

FRANOWO POZNAŃ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 38,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183024021247831698679AQUANET 

LABORATORIUM SP. 

Z O.O.

 0,0100Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0410Opakowania ze szkła150107

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5880Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0330Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 2,1540Inne niewymienione odpady190899
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701243447641225564PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WAŁKOWSKA ANNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102782806651015187Przychodnia 

Reumatologiczna 

Halina 

Chlebowska-Wasilewic

z

 0,0140Opakowania z papieru i tektury1501015721356717661332576"DAR-KO" Dariusz 

Kossakowski

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033650425019671198436Stomatologia 

Małgorztaa Radecka

 675,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052505710456190003676FABRYKA  MEBLI 

"PIASKI" HENRYK  

KACZOROWSKI

 107,7030Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 5,5500Odpady tworzyw sztucznych070213

 3,8000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 43,4311Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 31,4000Inne niewymienione odpady170182

 24,8610Żelazo i stal170405

 1,5600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.30.Z0004779086170000249ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

BÓGWIDZACH

 0,1720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,8000Odpady tworzyw sztucznych070213G51.90.Z6396637057811699693ELCOM PROPACK  

SP. Z O.O.

 0,0800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,1200Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 6,8980Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 5,9450Opakowania z papieru i tektury150101

 15,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Opakowania z drewna150103

 1,4320Opakowania z metali150104

 1,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,4350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2920Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0701086341560857772556008ECOR PRODUCT 

SP.Z.O.O.

 5,9980Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 7,4100Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,4800Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 1,5280Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 21,6380Opakowania z papieru i tektury150101

 16,6350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1450Opakowania z drewna150103

 33,5000Opakowania z metali150104

 12,3500Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111337436651022804Gabinet Szczepień 

Paweł Adamczyk
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 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020004791497660006277ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

STOŁĘŻYNIE

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4300Żelazo i stal170405

 210,4800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123101003806651000599PRZEDSIĘBIORSTWO 

UStUGOWO-HANDLO

WE "FRANS-POL" 

SP.C.

 0,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0955Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0139Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1210Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110157166985272432041OPERATOR 

GAZOCIĄGÓW 

PRZESYŁOWYCH 

GAZ-SYSTEM 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1710Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Odpady spawalnicze120113

 0,0520Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2440Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0990Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0670Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,8250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1120Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8510Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5520Tworzywa sztuczne170203

 0,0400Aluminium170402
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 19,3610Żelazo i stal170405

 0,3500Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 0,0870Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,0000  0.06Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,0000  0.02Inne niewymienione odpady190999

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132508547486211693440Gmina Koźmin Wlkp.

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0067Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110049656991095736USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

PIEL. DYPLOM. 

KOŚMIDER 

KATARZYNA

 200,0000Żużle odlewnicze1009034100366386970013905Odlewnia Żeliwa 

Dobramyśl s.c. 

Skrzypczak Adam, 

Kędzierski Marcin, 

Skrzypczak Hubert, 

Kędzierska Irena,

 200,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,0097Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503657596191280018Gabinet Lekarski Dr. n. 

Med. Marian Nawrot
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 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013552627772619826Indywidualana 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Joanna 

Krygowska-Zielińska

 1,4360Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058706369978792046601Geofizyka Toruń S.A.

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3820Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3300Zużyte opony160103

 0,1310Filtry olejowe160107

 0,2920Żelazo i stal170405

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096395404057771040159Apteka Źródło Hanna 

Hain

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A6323057607821032306LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE 

JAROSŁAW 

GULCZYŃSKI
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 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015460226681927651GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. DENT. JAKUB 

SKOWROŃSKI

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023016160247661884229Gabinet Weterynaryjny 

Ewet Ewelina 

Przyłucka

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308276907881232262PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. ANNA 

MINKOWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707932237641720329INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

DANUTA 

CELKOWSKA
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 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398048097811676309NZOZ Poradnia 

Ginekologiczna 

ANGRA s.c.

 0,0110Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G51.55.Z2705499306390001498HENKEL POLSKA 

S.A.

 5,4000Wybrakowane wyroby101382

 0,0570Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 247,8720Opakowania z papieru i tektury150101

 25,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,4800Opakowania z drewna150103

 19,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 52,8420Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 16,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2030Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 82,7950Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 9,5400Żelazo i stal170405
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307322387891297263Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Katarzyna 

Kostrzewska

 0,4240Odpadowa tkanka zwierzęca0201024115365389231367225FERMA DROBIU 

WŁODZIMIERZ 

SOKOŁOWSKI

 768,9000Odchody zwierzęce020106

 3,6300Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516012806211685386PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA S.C. 

A. Kostuj M. 

Wieczorek

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311018108 00027NZOZ PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"MEDICON" S.C.

 0,0003Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026304473257771800498GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA KRÓL
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2514646246181939993APTEKA ALOES S.C. 

Artur Śliwiński i 

wspólnicy sp. j.

 0,0610Odpadowa masa roślinna0201032104184935961413125GOLD-LAS Skup 

Sprzedaż Runa 

Le¶nego Krzysztof 

Pyrkowski

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych1501022514580846171092621PPHU Jańczak 

Wieńczysław Jańczak

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0750Papier i tektura200101

 1,9650Odpady proszków powlekających0802013632928897861702138NATOM LOGISTIC 

SP.Z O. O.  SP. K.

 1,6710Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 1,8000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0516Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3090Miedź, brąz, mosiądz170401

 411,3200Żelazo i stal170405

 38,3000Inne niewymienione odpady0202994114233379231573657MERDA ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA I 

UBOJU ZWIRZĄT SP. 

Z O.O.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0580Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DH25.23.Z5703582727642100379PROFIL WYTWÓRNIA 

PROFILI 

BUDOWLANYCH Z 

PVC SP.ZO.O.

 10,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 20,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1960Aluminium170402

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,1000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

1201163001838307811775371MAREX MOTOR S.C. 

ALEKSANDRA 

MANKIEWICZ, 

RYSZARD 

MANKIEWICZ

 0,5000Wodne ciecze myjące120301

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,3430Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123005628307822389890STALTECH-KONSTRU

KCJE Sp. z o.o.

 24,9900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 289,3100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 19,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4250Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103

 12,1700Opakowania z metali150104

 0,5800Opakowania wielomateriałowe150105

 18,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030901840275561057773PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JERZY ZAWADA

 7,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z3016799127822521438"DEALER 

OLSZOWIEC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0500Zużyte opony160103

 1,0400Filtry olejowe160107

 0,1780Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1200Metale nieżelazne160118

 1,2300Tworzywa sztuczne160119

 0,2800Szkło160120

 1,5100Inne niewymienione elementy160122

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Aluminium170402

 10,0900Żelazo i stal170405
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 6,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013664688056972330662MLECZARNIA JAN 

KORBIK sp.j.

 2,7450Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201822506722896221665020GOSPODARSTWO 

SPECJALISTYCZNE 

KONRAD NOWICKI

 14,0000  0.00Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 2,2202Opakowania z metali1501044102221116991000411POL - METAL Paweł 

Pol

 1,2890Metale nieżelazne160118

 2,5400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9720Miedź, brąz, mosiądz170401

 12,9090Aluminium170402

 4,0150Ołów170403

 0,0410Cynk170404

 246,2690Żelazo i stal170405

 2,9730Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602113016189397781476800WIELKOPOLSKI 

ZARZĄD GEODEZJI, 

KARTOGRAFII I 

ADMINISTROWANIA 

MIENIEM W 

POZNANIU

 0,0710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0077Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Tworzywa sztuczne170203

 37,5200Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.52.Z4729177677251820483FF Marka Własna sp. 

z o.o.

 105,1000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 86,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 36,0000Skratki190801

 40,4200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2504829336171007271ZAKŁAD MEBLOWY 

"NAKPOL" A. 

NAWROCKA K. 

NAWROCKI SP.J.

 27,0700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054111378216971599899FIRMA STOL-MAX

 0,1550Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102310113030LAMIR IRENEUSZ 

LAMENT

 0,0600Odpady ulegające biodegradacji200201

 1,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016304097737770000850FABRYKA URZĄDZEŃ 

LABORATORYJNYCH 

I MEDYCZNYCH 

POLON-POZNAŃ SP. 

Z O.O.

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507115176171547659Pracownia Protetyczna 

Ryszarda Tyczyńska

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020631717791106306SENSI ANNA 

LITWIŃSKA

 24,1450Opakowania z papieru i tektury1501016395653457822101972"IEKO" SPÓŁKA 

Z.O.O

 2,2850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,0870Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501113012328106172113377Atelier Fryzjerskie Ewa 

Menzel

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082502113936171008750PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE EUGENIUSZ 

WOJTCZAK

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Filtry olejowe160107

 5,5200Metale żelazne160117

 0,2000Tworzywa sztuczne160119
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 1,1000Inne niewymienione elementy160122

 1,2350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3680Aluminium170402

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026984106080108138PRZYCHODNIA 

RODZINNA 

SZCZEPANIAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397766167841479341Połozniczy Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "Kobieta"

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082500380849680009251"AUTO SERWIS" 

KORDELASIŃSKI 

EDWARD

 0,1080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3100Metale żelazne160117

 0,0110Tworzywa sztuczne160119
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033614695276182050307Zaku Tattoo Konrad 

Pojmański

 0,0880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103003040737621530330Zakład Handlowo 

Usługowy Dariusz 

Szajuk

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073632727868212645183POLIMEX 

BUDOWNICTWO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 370,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,4850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086300990907891120932Blacharstwo i 

Mechanika Pojazdowa 

Auto Handel Eugeniusz 

Pietraszak

 0,0510Metale żelazne160117

 7,0900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015705508747641023725Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Ujściu

 271,2200  6.04Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 1,1440Wodne ciecze myjące1203010081700847830019624Firma Handlowo 

Usługowa Michał 

Szadeberg

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009177757842422225SPÓŁKA 

PIELĘGNIARSKA 

USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE - 

OPIEKA 

DŁUGOTERMINOWA 

S.C.

 0,4960Opakowania z papieru i tektury1501013003269406222603699Mature Polska M. 

Rosiński P. Stefański 

s. c.

 0,9440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,6340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501026307652617821066908OGRODNICTWO 

ANIELA , ANDRZEK 

KŁAK

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707866197641059516PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNA  MARIA 

FRĄCKOWIAK
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039319251319161186138NZOZ Centrum Usług 

Stomatologicznych

 7,8100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053000230267792251832DUDA CARS S.A.

 23,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6000Inne niewymienione odpady130899

 5,8660Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z metali150104

 0,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,3400Zużyte opony160103

 1,9600Filtry olejowe160107

 3,4700Tworzywa sztuczne160119

 4,1700Szkło160120

 1,7650Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 8,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0650Aluminium170402

 15,7890Żelazo i stal170405

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026308357257881480333AGRIVET sp. j. A. 

Kiljańska, A. Kiljańska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346299517831222250NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ

 13,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z250614257 000396221003359EWA GŁAZIK

 3,2440Odpady zawierające rtęć060404DL31.50.Z1470311795272707130Philips Lighting Poland 

sp. z o.o.

 4,6540Inne niewymienione odpady070299

 53,8880Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 40,7370Odpady proszków powlekających080201

 23,8170Inne niewymienione odpady080299

 0,8410Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 2,1950Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 32,8430Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410
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 100,4300Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 28,0050Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 419,7970Kwasy trawiące110105

 9,3400Alkalia trawiące110107

 28,6850  22.95Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 0,4040Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 55,4680Inne niewymienione odpady110199

 101,4460Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,1550Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 76,5680Inne niewymienione odpady120199

 3,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 47,0400Szlamy z kolektorów130503

 2 362,8320Opakowania z papieru i tektury150101

 437,2160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 309,4400Opakowania z drewna150103

 5,2860Opakowania wielomateriałowe150105

 13,7600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,8610Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 42,5660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 41,1160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 334,9540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 692,1570Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 14,8280Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 8,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 218,0570Żelazo i stal170405

 2,0000Mieszaniny metali170407

 1,9380Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,5500Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

190211

 926,6400Szkło191205

 3 111,6500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,7700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053019357237661881030Motoparts Robert 

Prokopiak

 0,4560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,3970Zużyte opony160103

 0,0580Filtry olejowe160107

 0,1280Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110
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 0,5050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1420Zbiorniki na gaz skroplony160116

 204,8300Metale żelazne160117

 1,1090Metale nieżelazne160118

 2,4540Tworzywa sztuczne160119

 2,5300Szkło160120

 2,6300Inne niewymienione elementy160122

 2,6810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1510Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032219212528431611830Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. dent. 

Urszula Korzeniowska

 0,6670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398359227791188675POLIKLINIKA 

CHIRURGII 

PLASTYCZNEJ I 

OKULISTYKI NZOZ

 149,7000Opakowania z papieru i tektury1501013669891317642679020DNP S.A.

 148,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 35,5670Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397826349720155787INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

WIESŁAWA 

GŁADYSZAK

 14,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010009426016170004193Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko 

Własnościowa

 2,0000Tworzywa sztuczne1601195708405667642133108ZUH "ROBENLAK" 

S.C.ROBERT 

KUZIMSKI, 

KATARZYNA 

KUZIMSKA

 1,1400Żelazo i stal170405

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022509171536211015846PHU "NOWEX" JERZY 

NOWAK

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014110079756961374302Zakład Techniczny 

"AGROMET" Henryk 

Kończak

 0,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z drewna150103

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043014061086652935398ZiP-MED 

REHABILITACJA S.C.

 0,4850Opakowania z tworzyw sztucznych1501022712932206480001303KAEFER S.A.

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345380657791118203SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

PRZEMYSŁAW 

KĄDZIOŁKA
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705237887631079606Przychodnia Lekarska 

lek. med. Julian 

Komorkiewicz

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110916606671041472INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ANNA KAŹMIERCZAK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307647937841658546PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI URSZULA 

WALKIEWICZ

 0,6920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z631129627 000247851609408ZAKŁAD 

PIELĘGNACYJNO-OPI

EKUŃCZY SPZOZ

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701017227641612976PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA 

ŚWIDERSKA-MAŁAC

HOWSKA

 0,0800Odpady tworzyw sztucznych0702130000573887670000075METALPLAST KARO 

ZŁOTÓW S.A./ ROMB 

S.A.

 51,9160Zgary i żużle odlewnicze101003
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 3,4000Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 16,9740Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 179,5270Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 124,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 130,8420Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,3500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,3400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3200  0.19Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 36,2500  21.03Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,3100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 13,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8000Opakowania z drewna150103

 0,4350Opakowania z metali150104

 2,5300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0720Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,8100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,5600Drewno170201

 0,1000Szkło170202

 1,0200Tworzywa sztuczne170203

 0,0800Odpadowa papa170380

 175,6080Żelazo i stal170405

 0,0300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0080Skratki190801

 159,6000  39.90Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182500107376170250986WYTWÓRNIA 

KOTŁÓW C.O. 

TILGNER MGR INŻ 

JERZY TILGNER

 1,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 8,8500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 139,6280Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0150Odpady spawalnicze120113

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z metali150104

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,1800Odpadowa papa170380

 7,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,7440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110K73.10.E0003262047811621455INSTYTUT GENETYKI 

ROŚLIN POLSKA 

AKADEMIA NAUK

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0165Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,4900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720562917642358327Grupowa Praktyka 

Lekarska Honorata i 

Wojciech Nowak s. c.

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506964566181421948Gabinet 

Otolaryngologiczny 

Ewa Lis-Łomikowska

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.A6309733387840003346PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0460Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0410Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0700Tworzywa sztuczne170203

 0,5400Miedź, brąz, mosiądz170401

 12,6500Żelazo i stal170405

 725,3000Skratki190801

 794,4800Zawartość piaskowników190802

 12 767,0500  2,195.93Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 222,6500  0.00Osady z klarowania wody190902

 0,0600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2509872026222353050COM.40  SP. ZO.O. 

Sp. K.

 638,0090Inne niewymienione odpady030199

 40,3800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 951,2430Opakowania z papieru i tektury150101
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 255,9430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,2830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0830Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 68,7800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 14,9800Gruz ceglany170102

 30,5800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,0200Drewno170201

 0,1650Aluminium170402
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022514674276222404422Usługi Weterynaryjne 

Paweł Kędzierski

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych1501024102128516990013788URZĄD MIASTA I 

GMINY W 

BOJANOWIE ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

 25,0000Skratki190801

 5,0000Zawartość piaskowników190802

 1 123,2000  167.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025720530007661813146Gabinet Weterynaryjny 

s. c.

 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110938196661330329Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny lek. 

med. Izabela 

Olejniczak

 15,3000Opakowania z papieru i tektury1501013413599495562752914MM Market sp. z o.o.

 0,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3120Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 36,7000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092500243086190003274Z.P.H.U."ELTAP" 

DWORAK LESZEK
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 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 15,2000Odpadowa tkanka zwierzęca020102000079728 00061NSTYTUT 

ZOOTECHNIKI-PAŃST

WOWY INSTYTUT 

BADAWCZY ZAKŁAD 

DOŚWIADCZALNY 

KOŁUDA WIELKA

 883,0000Odchody zwierzęce020106

 4,3600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,9460Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102782736681328241Gabinet 

Stomatologiczny 

Lekarz stomatolog 

Małgorzata 

Gierszewska

 1,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B6309741257791294532Centrum Ogumienia 

Degórski Piotr

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,1700Zużyte opony160103

 0,0540Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110933576671607560JOANNA 

WACHOWIAK

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501485366221781944MARIA 

KRZYŻOSTANIAK 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 1,1100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012506460336221706405ZPUH JARKO 

JAROSŁAW 

PLUCIŃSKI

 65,6500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0810Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0176Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,1270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2970Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 10,1600Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010147045951140275"REDENT" 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321776577781107391PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

OBRĘBOWSKI 

ANDRZEJ

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023103046652549169Centrum Medyczne 

EDIDENT

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501013001840196060026584FIRMA OBST

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509248006221282862Studio Urody Emilia 

Niewiejska

 0,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140013297947810020446"AGROBEX" SP. Z 

O.O.

 86,7600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 9,2000Gruz ceglany170102

 761,5800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 40,7600Drewno170201

 6,2600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 17,9000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 2 788,1300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501013023987537642268481Dominika Stefaniak 

F.H.U. EURO-AUTO 

"DOMINIKA"

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 575,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705046309287577771538652TRANSPORT 

CIĘŻAROWY, 

BARBARA 

MAJORCZYK

 0,0100Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

0613021427395195252496411POLSKA SPÓŁKA 

GAZOWNICTWA 

SP.ZO.O.

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4820Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,7220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Inne baterie i akumulatory160605

 0,0750Nadmanganiany (np. nadmanganian 

potasowy)

160901

 0,4700Inne niewymienione substancje 

utleniające

160904

 0,4840Drewno170201

 2,2420Tworzywa sztuczne170203

 2,0200Żelazo i stal170405

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166312373707851435003Lecznica dla zwierząt 

Jarosław Janiak

 0,2060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,4600Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201045702666767671417788ZŁOTOWSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

OGRODNICZE SP. Z 

O.O.

 0,8000Odpady agrochemikaliów inne niż 

wymienione w 02 01 08

020109

 704,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 4,1950Opakowania z papieru i tektury150101

 10,7640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0750Opakowania z drewna150103

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 19,8000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 12,6600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0048283977790047487AUTO DRAP 

SŁAWOMIR DRAP

 0,8700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7800Filtry olejowe160107

 2,7200Tworzywa sztuczne160119

 0,2400Szkło160120
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 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306893607771275661Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Kayser

 0,5500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140000001707781343832DELEGATURA 

NAJWYZSZEJ IZBY 

KONTROLI

 0,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085709050017641668416USŁUGI 

ROLNICZO-MELIORAC

YJNE LESZEK 

OLESZCZYK

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 40,9000Opakowania z papieru i tektury1501016322237137820008286PRZEDSIĘBIORSTWO 

OGRODNICZE 

OWIPLANT SP. Z O.O.

 18,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 10,7100Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112DN36.63.Z6302156267790053335"IMS GLASS-DECOR" 

SP. Z O.O.

 11,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701414897641006796Chodzieski Dom 

Kultury im. Stanisława 

Moniuszki

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005573607772715903JOANNA GENDERA 

SALON URODY 

"ESTETICA"

 0,0830Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201213007330707821373728AUTO-KOLOR  PIOTR 

RUDNICKI

 1,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103
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 0,0760Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,7370Metale żelazne160117

 0,2750Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Szkło160120

 0,0030Inne niewymienione elementy160122

 0,0650Aluminium170402

 2,5500Żelazo i stal170405

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028383769231674418Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Natalia Gołębiowska

 91,9600Opakowania z papieru i tektury1501011218169506793070150VIVO! Poland Sp. z 

o.o.

 2,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0200Opakowania z tworzyw sztucznych1501022505486616191007067PRZEDSIĘBIORSTWO

-PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

JANIK KAROL JANIK

 1,6400Opakowania ze szkła150107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397021677891345157DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005982647791426040NZOZ OŚRODEK 

PIELĘGNIARSKO-OPI

EKUŃCZY HANNA 

NAPIERAŁA

 0,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115700056167670009544STOLPOL" LANGE I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0120Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033675955697642680655mediKon Gabinety 

Lekarskie s.c. Anna 

Konarska, Jacek 

Konarski
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008465787773055751Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska 

"MULTIMED"

 0,1490Metale żelazne1601173020017806981655748BARTEX Bartosz 

Kaczmarek

 54,5070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,1109Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 1,4985Inne baterie i akumulatory160605

 2,7058Miedź, brąz, mosiądz170401

 35,5743Aluminium170402

 0,0140Ołów170403

 0,0550Cynk170404

 1 148,2408Żelazo i stal170405

 65,7600Opakowania z papieru i tektury1501016398040117822175433HAMA POLSKA sp. z 

o.o.

 1,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083602299107822576876 SKIP GROUP 

ŻWAWIAK SPÓŁKA 

JAWNA( dawniej SKIP 

WOJCIECH ŻWAWIAK 

SP.J.)

 65,1800Opakowania z drewna150103

 2 644,0000Inne niewymienione odpady170182

 958,8400Drewno170201
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 440,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 17 425,2500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 11,9420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214DL31.20.A0014054897770002659ENEA POMIARY 

SP.ZO.O. (DAWNIEJ 

ENERGOMIAR  

SP.ZO.O.)

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000333786221761901INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ ALICJA 

FRĄTCZAK

 6,2300Odpadowa tkanka zwierzęca0202025708413997661657344PPHU "TOMAS" S.C. 

Tomasz i Maciej 

Sierszulscy

 0,0040Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055721205117641476339ALFA STYL Grzegorz 

Krzykowski

 0,0300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0300Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0090Inne niewymienione odpady080199

 0,0010Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0280Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093002434727871474331Apteka Przy Szpitalu 

mgr Marcin 

Niechciałkowski

 2,2700Opakowania z tworzyw sztucznych1501023004751946671714853EMPLEX SP. Z O.O.

 3,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3000Zużyte opony160103

 14,7550Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013628739577861701943BAMA System Sp. z 

o.o.

 2,6900Żelazo i stal170405

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181600619777542853180HAMBURGER 

RECYCLING POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7900Żelazo i stal170405

 0,0800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501012508549036080036806GMINA CZERMIN

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8850Opakowania z papieru i tektury1501013003133279721047539MACIEJEWSKI 

MICHAŁ 'ARMEPOL'

 0,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,6600Zmieszane odpady opakowaniowe1501066344509337861544811GOSPODARSTWO 

AGROTURYSTYCZNE 

FOLWARK KONNY 

HERMANÓW 

SŁAWOMIRA 

POŁCZYŃSKA

 0,1900Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2509609246181337159Gabinet 

Stomatologiczny Alicja 

Ławniczak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102693906971670284INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGNIESZKA 

KUC-LANGE

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011633445140004710Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Anna 

Grel-Sęba
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667547416070084614Olga Tomczak 

Laboratorium Piękna

 0,3450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085702616157671029603TELE-BUS Sławomir 

Urbanek

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7700Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,8500Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.24.Z6301759099720320602FERMA DROBIU 

JACEK STACHOWIAK

 0,7200Opakowania z papieru i tektury150101A01.12.B6342692407822204034Uprawa Grzybów 

Andrzej Czyżewski

 4,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.23.Z3114189196671309638GOSPODARSTWO 

ROLNE ANDRZEJ 

FRANCISZEK 

KUŹNIAREK
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 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3 324,8000  263.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202046302141477770016609ZAKŁADY 

DROBIARSKIE 

"KOZIEGŁOWY" SP. Z 

O.O.

 16,4950Inne niewymienione odpady020299

 0,7300Inne niewymienione odpady070299

 1,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 95,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 196,2170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 2,1700Opakowania z metali150104

 23,9200Opakowania wielomateriałowe150105

 68,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1600Opakowania ze szkła150107

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0860Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107
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 0,4190Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Inne niewymienione elementy160122

 0,1040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 18,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 19,0800Żelazo i stal170405

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163023026126192020348Domagała Akcesoria 

Meblowe s.c.

 1,2800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055708710877642207657Firma 

Usługowo-Handlowa 

Krzysztof Gburczyk

 0,0670Inne niewymienione odpady030199

 0,0430Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086307969077871424037Maria 

Wilczyńska-Majchrzak 

Sprzedaż i Serwis 

Wyrobów Firmy Sthil

 1,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Papier i tektura191201

 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030810525196182043655Praktyka 

Lekarsko-Dentystyczn

a Mieczysław Jakub 

Pietrzyk

 2,1750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008030376652860683Fundacja SPEM 

DONARE

 1,7130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110154176652310250ZESPÓŁ 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH 

"POMOC" S.C.

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6306056817871183160GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY LEK. 

MED. BARBARA 

KACZMAREK

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018780147772576235Kosmetyka Morrigan 

Magdalena Pacześ

 5,2350Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118DD20.30.Z639852560WOSTOL SP. Z O.O.

 0,7350Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0250Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,6120Żelazo i stal170405

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700472307631418126Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Aleksandra 

Pertek-Wąsikiewicz

 20,1000Opakowania z papieru i tektury1501013028484177822575345PASEO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 31,7000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 4,0000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0180Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 16,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300508686 000467282202303NZOZ Kamed 

Katzrzyna 

Szczepaniak

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130006939256181542669Szkoła Podstawowa nr 

9 im. 25 Dywizji 

Piechoty Ziemi 

Kaliskiej
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 0,0530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6308350917791254165Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Mariola Ropacka

 18,0000Skratki190801G51.33.Z0004400879230026019OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA

 13,4500Zawartość piaskowników190802

 416,8500  124.36Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,1420Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010048407027890001266ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY "KORMET" 

RYSZARD 

KOCZOROWSKI

 0,0050Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705336287641007583Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Szymków

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309713977861178884Gabinet 

Stomatologiczny 

Marcin Nowakowski

 8,5000Ziemia bieląca z rafinacji oleju0706803022986326972307189Grupa Producentów 

Rolnych "Worol" sp. z 

o.o.
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 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0620Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308736907791550024PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

URSZULA 

STACHOWICZ-LEWEK

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514621346221791581ZAKŁAD OPIEKI 

PALIATYWNEJ 

"DOBRY 

SAMARYTANIN"

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145707914027671609418GMINA ZAKRZEWO

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Żelazo i stal170405

499



 0,8800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123002692996172124926BLASTRAC POLAND 

SP. Z O.O.

 0,8800Odpady proszków powlekających080201

 0,6800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1040Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 242,0000Metale200140

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396422417821622344Indywidualna Praktyka 

Połoznej mgr Jolanta 

Nicpoń

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082515889936191753014Firma Jasiak 

AUTO-SERVICE

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3900Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

 0,5350Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803021159106192019931Cukiernictwo - 

Piekarnictwo Jarczak 

s.c.

 0,3000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0030Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DL33.10.A3000160267781424861LINA MEDICAL 

POLSKA SP. Z O.O.

 3,9380Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0130Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312
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 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0160Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 27,3810Opakowania z papieru i tektury150101

 9,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Inne baterie i akumulatory160605

 1,3500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0020Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307698567811309700Gabinet Ortodontyczny 

Magdalena Zabel

 0,1510Opakowania z papieru i tektury1501013004581786991864301KANLAN KAROL 

KANIEWSKI

 0,0006Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2 078,8000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206011414920577822441254MARS POLSKA 

SP.ZO.O. (dawniej 

WRIGLEY POLAND 

SP. Z O.O.)

 355,7000  106.70Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020603

 2,6000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 256,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 64,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 769,7000Opakowania z drewna150103

 73,0000Opakowania z metali150104

 479,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 1,4000Opakowania ze szkła150107

 1,6460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,8970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 6,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 432,2000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2380Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 37,5000Żelazo i stal170405

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2504950256171008595SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - LEK. 

MED. ALEKSANDRA 

FLORCZYK

 3,4800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041463456225242321839KKM - Katarzyna 

Kirchner

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 34,1330Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0930Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 7,6500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 47,0100Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 11,0900Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0100Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035708498577641600826P.H.U.P. SUN JACEK 

GRĘBOWSKI

 0,0340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033683918577132640875Gabinet 

Stomatologiczny Eliza 

Osuch

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102515248756181083109PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE EPAK

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083016687137831545579PIOTR JÓZEFIAK P-J

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.11.C0007722927640002537ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"ŚWIT"

 0,4700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109300004715APTEKA 

RUMIANKOWA 

RENATA 

JASTRZĘBSKA

 60,4640Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706053671177986342894239Logistyka Odpadów 

Sp. z o.o.

 2,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083009736446171273618MIZERNY JAROSŁAW

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Filtry olejowe160107

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307448857771626391GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY PIOTR 

BRUSZEWSKI

 0,2630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z300455228 000219721147844"PORADNIE 

NARAMOWICKIE"-PO

Z

 0,4100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.57.Z5701942737641018285PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "KONDZŁOMEX" 

SZYMON WOŹNY

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103411121978 000269231525954NZPOZ 

PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

ZDROWIE S.C. K.J. 

BARANOWSCY

 2,5600Opakowania z tworzyw sztucznych1501022509559756181829230Duet Papier Arkadiusz 

Stachniak

 3,1000Opakowania wielomateriałowe150105

 24,8600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305898877840044635prywatna praktyka 

stomatologiczna 

WŁODZIMIERZ 

ŚMIELECKI

 12,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.33.A3001914799231625555ŁABIŃSCY S. J. - 

zakładowa 

oczyszczalnia ścieków 

Bucz-Dębina

 1,3500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5500Skratki190801

 5,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026345746588851308831Gabinet Weterynaryjny 

"NA MIEJSCU" Robert 

Grzesiak

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321811277791057370GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZNY BEATA 

OŻEGOWSKA

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142505261976180005610Firma Budowlana 

Marek Antczak

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 50,8300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 47,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 19,8200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.A6305198237790020181BENUS  SP.ZO.O.

 40,9800Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 183,8530Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,0600Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 28,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 7,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,2730Opakowania z drewna150103
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 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8000Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1120Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 16,5000Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 135,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055721266437631914316PPH DREWEX

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Tworzywa sztuczne200139

 2,5720Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304A01.12.B0004663597880008255SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWA 

RAKONIEWICE Z/S W 

GOŹDZINIE

 369,0000  0.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 0,4250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 12,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,1000Opakowania z drewna150103
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 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0840Filtry olejowe160107

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9560Skratki190801

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110477566971657183NIEPULBICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICUS"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306050377871095912GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

LEK. MED. BARBARA 

KASPRZAK-CHUDZIŃ

SKA

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083012374407792365524POWERS PARTNER 

SP. Z O.O.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093100345366661151822Apteka Grabkowska 

Danuta

 1,3800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105277586360 00656PKP CARGO S.A. 

ZACHODNI ZAKŁAD 

SPÓŁKI Z SIEDZIBĄ 

W POZNANIU

 5,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 14,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 3,8000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0900Opakowania ze szkła150107

 1,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,7910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9680Zużyte opony160103

 663,0400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 130,8210Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,9450Filtry olejowe160107

 277,4720Metale żelazne160117

 1,1320Metale nieżelazne160118

 0,2250Tworzywa sztuczne160119

 0,1990Szkło160120

 1,2090Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0510Inne niewymienione elementy160122
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 11,4390Inne niewymienione odpady160199

 0,0820Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 2,6060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 19,9840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4520Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2600Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,8120Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0180Inne baterie i akumulatory160605

 0,1700Szkło170202

 0,3390Tworzywa sztuczne170203

 24,0380Żelazo i stal170405

 0,5900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,5400Opakowania z papieru i tektury1501013649831187773266531PAKODRUK sp. z o. o.

 1,1800Papier i tektura191201

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6307735107831076699ORTOP POLIKLINIKA 

GABINET 

ORTOPEDYCZNY 

PROF. DR HAB. MED. 

MAREK NAPIONTEK
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024627067321937777MADENT GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

KAROLINA MATUSIAK 

- POSTEK

 1,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012516221586191930427"CART-PACK" Sp. J. 

P.M. Gniteccy

 121,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101926926971291865NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA KRZYCKO 

WIELKIE

 122,6900Opakowania z papieru i tektury1501010131020589511855233Decathlon Sp.z o.o.

 3,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8690Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033689163667831768440REHA-TIME SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201046324285627790002237PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "ROL-POL" 

SP.Z O.O.

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 4,6220Żelazo i stal170405

513



 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033694751547792482170Rehaintegro sp. z o.o. 

sp.k.

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3007849508321717734SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA 

KAMPIONI

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501025721297427661585515EKOGRUNT 

KOMPLEKSOWE 

SYSTEMY 

GOSPODARKI 

ODPADAMI LESZEK 

KOSTECKI

 0,1170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 39,1400Tworzywa sztuczne170203

 0,6300Aluminium170402

 71,9800Żelazo i stal170405

 7,4000Skratki1908013020193656652988472ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,9000Zawartość piaskowników190802

 517,2000  75.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 2,1000Opakowania z papieru i tektury1501014114478236971141806Zakład 

Ogólnobudowlany 

Stolarstwo 

Eksport-Import Dariusz 

Nowak

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Opakowania z metali150104

 3,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,9000Drewno170201

 14,0000Szkło170202

 1,6000Tworzywa sztuczne170203

 0,7000Mieszaniny metali170407

 24,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033658625307773272158BABIRAJ SALON 

URODY

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100721006661016610Gabinet 

Lekarsko-Dentystyczn

y Anna Klukaczyńska
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036320051467811265664GABINET CHIRURGII I 

UROLOGII 

DZIECIĘCEJ PROF. 

DR HAB. MED. 

ANDRZEJ 

JANKOWSKI

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501163066171194474Gabinet Lekarski Zofia 

Tomczyk

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501474596171538896Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Renata Golińska Meyer

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509329006211318653INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PILĘGNIARSKA EWA 

DOPIERAŁA

 1,5000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083667145467792459811MEMO NOTES 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,7400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035708615227631852437STANDREW S. A.

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3420Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0270Drewno170201

 4,1000Żelazo i stal170405

 1,4130Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501013006941706211714142Studio Tańca 

SERAFINIAK PATRYK

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.01.Z3007760917880022373GRODZISKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE

 3,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

517



 0,0090Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,6000Żelazo i stal170405

 95,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 73,7000Skratki190801

 62,9000Zawartość piaskowników190802

 7 185,0000  1,081.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 19,1200Odpady z targowisk200302

 152,7400Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 66,4000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 38,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012102394835951001131PPHU 

"SCHED-POL-SH" 

Stefan Schaedler

 7,2600Skratki190801L75.11.Z5707912997661977273GMINA 

DAMASŁAWEK

 8,2000Zawartość piaskowników190802

 447,6000  99.26Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017623467331284207Praktyka 

Stomatologiczna 

Aleksandra 

Alagierska-Bauta

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111413149231013326NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

LEK. MED. JADWIGA 

KATYŃSKA
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 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012505305896221565471AUTOBLASK ASO- 

LAKIERNICTWO I 

BLACHARSTWO 

REMIGIUSZ ZAWIDZKI

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0820Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 1,6000Metale żelazne160117

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Szkło160120

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012506790449680391500P.P.H.U. 

ŚLUSARSTWO 

KOTLARSTWO S.C. 

WALENDOWSCY

 91,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z5720016707661328557GABINET PEDICURE 

MANICURE DANUTA 

GRYCZKA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307709487861282759SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

MAŁGORZATA KIZER

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395411787841335932GABINET 

LEKARSKI-DERMATO

LOGICZNY GRAŻYNA 

SERAFINOWSKA

 0,1679Opakowania z papieru i tektury1501016344533117771722195O.S.K. MAREK 

KOLASIŃSKI

 0,0215Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501191736171037740GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

KASPERSKA-MICHAL

SKA

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101088266651024134GABINET LEKARSKI 

LEK. KRZYSZTOF 

BOROWIECKI 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K

520



 3,2200Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

0402213643473005252657475WILKHAHN POLSKA 

SP.ZO.O.

 5,8600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,1800Odpady tworzyw sztucznych070213

 5,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9200Tekstylia200111

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017443607811866211"BĄKOWSCY 

STOMATOLOGIA" 

K.R. BĄKOWSCY 

S.C.

 2 230,0670Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej1004026301325217770002990EXIDE 

TECHNOLOGIES S.A.

 7,3200Pyły z gazów odlotowych100404

 3,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 241,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 86,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 725,8000Opakowania z drewna150103

 225,0000Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,2620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,0080Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 5,0860Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 958,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 19,8000Żelazo i stal170405

 852,4150  698.98Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 1,1013Opakowania z papieru i tektury1501013025227857771809424PHU IMPERIUM 

Grażyna Sołtysiak

 0,2069Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026302862019720846971Lecznica Dla Zwierząt 

Dorota Bukowska

 0,6950Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,8290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106398505547772551206AVI-VET Service Jacek 

Mamczur Jan 

Szeptycki Sp. J.
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 0,4000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 4,3000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0550Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,0300Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 0,1000Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396491027781362255Praktyka Lekarzy 

Pierwszego Kontaktu 

"Lekarze"s.c

 225,9770Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012509525926221015813Concept Zdzisław 

Stachowiak

 5,2770Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 14,8710Żelazo i stal170405

 9,9600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 476,9000Odpady tworzyw sztucznych0702134732930337292683936PETECKI 

INVESTMENT SP. Z 

O.O.

 9,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 13,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,0800Aluminium170402

 22,6600Żelazo i stal170405

 0,0140Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016396333777822125174NZOZ "INFIRMARIA" 

s.c
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,2000Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z3111017956652461322DIE VISION POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,6650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182502341066221009899ZIS i CO Tomasz 

Grobelny

 0,0310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5701603117641681799Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Ariana Buszkiewicz

 404,6500Opakowania z papieru i tektury1501015708814017661730437MIĘDZYGMINNE 

SKŁADOWISKO 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 523,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,3080Opakowania z metali150104

 405,4200Opakowania ze szkła150107

 0,1330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5800Zużyte opony160103

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 131,8000Gruz ceglany170102

 63,4800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6 774,6200Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 17 994,6100Inne niewymienione odpady190599

 433,6600Metale żelazne191202

 29,6600Metale nieżelazne191203

 53,9200Tworzywa sztuczne i guma191204
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 33 886,7400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143001682336191953279FABRYKA  MEBLI  

"DREWMIX"  M. L. 

ALBERT

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,4300Żelazo i stal170405

 0,9600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 461,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052504609506190020232TOMASZ WRÓBEL 

"TOM-POL" ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY

 96,1900Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 1,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 23,6350Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4500Żelazo i stal170405

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6322618437791029391MECHANIKA  

POJAZDOWA 

"TREBOR" ROBERT 

MROWIŃSKI

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0490Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102G50.20.A6303871497851016335BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE 

JAROSŁAW 

BLADOCHA

 7,9470Metale żelazne160117

 88,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101410237667PPU 

NARZĘDZIOWIEC SP. 

Z O.O.

 3,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0117Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113003598906661825835BLACHARSTWO, 

LAKIERNICTWO I 

MECHANIKA 

POJAZDOWA Halina 

Wdzięczna

 0,0226Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0304Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6800Metale żelazne160117
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 0,0634Metale nieżelazne160118

 0,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143007475406182076531S-PHARMA SP. Z 

O.O.

 0,0120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0980Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130081173977631018510PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE "JKS" 

JAN SZAJUK

 18,5310Metale żelazne1912024115321156991038804PROPET RECYKLING 

S.C. KRZYSZTOF 

PODLASKI, 

WOJCIECH TOMCZAK

 949,5200Metale nieżelazne191203

 827,5640Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,6000Inne niewymienione odpady0201993000103317642465595Centrum Rekreacji 

AQUA-PIL Sp. z o.o.

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Ołów170403

 0,0030Żelazo i stal170405

 97,4500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB17.60.Z2500222616180041936FABRYKA FIRANEK I 

KORONEK "HAFT" 

S.A.

 2,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0020Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112505245196181006037ZAKŁAD 

LAKIERNICTWA 

POJAZDOWEGO 

GRZEGORZ OKRASA

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Inne niewymienione odpady0402995701723507640009195POLSTER Sp. z o.o. 

Sp. K.

 0,6400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4900Opakowania z drewna150103

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3100Tworzywa sztuczne160119
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 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2900Żelazo i stal170405

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005636336981691247Agnieszka Witomska 

STUDIO PIELĘGNACJI 

ZDROWIA I URODY 

"AGNES"

 40,2700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022515804836222412835RACHMET Marcin 

Rachwał

 0,1020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4050Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701167937641011739ZPHU Sławomir 

Lisiewicz

 1,0340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Tworzywa sztuczne170203

 1,9000Żelazo i stal170405

 0,3000Mieszaniny metali170407

 0,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 19,6500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 370,0000Gruz ceglany1701026303222797771014268PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE - 

ZIMLIŃSKI MAREK 

ZIMLIŃSKI

 1 500,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012880116070028113GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAGDALENA 

MILEJSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702436757641044029Gabinet 

Laryngologiczny Piotr 

Konieczny

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180123569119511635342SCHIESSL POLSKA 

SP. Z O.O.("TERMO 

SCHIESSL"SPÓŁKA Z 

O.O.)

 1,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania z drewna150103

 0,3700Żelazo i stal170405

 18,1300Opakowania z papieru i tektury1501010013892011130017933"DSV ROAD" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 4,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305023007243037861659342"NAMARO" Sp. z o.o.
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 11,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,0000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 21,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 11,2600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050081459566190002346Zakład Tworzyw 

Sztucznych POL-WIN 

Maciej Kaźmierczak

 2,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,3370Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016308366607841663091TECHMET A.M.M.Z. 

JUZWA SP.J.

 0,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3410Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.30.Z0004789027870000743ROLNICZO 

HANDLOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

USŁUGOWA W 

PSARSKIEM

 0,0920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,0000Metale żelazne191202DN37.20.Z6346505897881891088CABAŃSKI  

RECYCLING  SPÓŁKA 

JAWNA

 507,2150Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027694976182146616Jankowska&Frankowsk

a Pielęgniarska Spółka 

Partnerska w Kaliszu

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707046302993797811335637MOBILAK  P.W. 

EUGENIUSZ  

TRACEWSKI

 0,0050Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0080Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6342453705571348302INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

HANNA KAŁUŻA

 0,0600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406033011944007642178683Ariel Kopij Mechanika 

Pojazdowa-Auto 

Handel

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

1301053021081176662110191PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE WARBIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2680Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1160Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093616505927252087576Kwiaty Polskie sp. z 

o.o.

 40,3300Opakowania z papieru i tektury1501014100105506970010775AGRO-RYDZYNA SP. 

Z O.O.

 85,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5300Żelazo i stal170405

 0,1800Skratki190801

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311103972 00028NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

"GEMINI"

 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503631929680081509GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARYZNA 

KROKOS

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023013375257642431082GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANIMALS KAMILA 

MAJEWSKA

 3,7000Odpadowa masa roślinna0201036341535957661795402CENTRALA 

NASIENNA W 

OBORNIKACH  SP. Z 

O.O.
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 7,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501013016380727642650559ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

Z O.O.

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,4720Żelazo i stal170405

 3,3200Skratki190801

 3,4600Zawartość piaskowników190802

 458,0000  59.45Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8000Osady z klarowania wody190902

 0,1200Skratki190801O90.01.Z2514784779680814917CEKO-ŻEL SP. Z O.O. 

W GOLISZEWIE

 1,3000Zawartość piaskowników190802

 19,8160  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096302960277861003794EWEN Sp.z o.o.
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 10,7520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001241877811772289NZOZ REHASPORT 

CLINIC

 0,4040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046306406487791073216ZAKŁAD 

CYTODIAGNOSTYKI 

GINEKOLOGICZNEJ 

CYTO-GIN BEATA 

PRZEDWOJEWSKA

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501093356171220639GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRYSTYNA 

RATAJCZYK

 9,1000Opakowania z papieru i tektury1501016397342797822155790AVRIL SP. Z O.O.

 2,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Papier i tektura191201

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214639677506POOL FINANCE SP. Z 

O.O.

 51,4900Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203803020279337811876876MIĘDZYCHÓD 

NOWICKA SP.J.

 10,3400Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 26,1310Opakowania z papieru i tektury150101

 10,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Opakowania z metali150104
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 10,8500Opakowania ze szkła150107

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0950Żelazo i stal170405

 9,4560Opakowania z papieru i tektury1501013628383816070082302GRUPA Sp. z o.o. 

BroMargo 

WYLĘGARNIA Sp. k.

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008279486931768806ANDRZEJ Andrzej 

Guzek

 2 008,3500Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102012216736 00120Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo 

S.A. Oddział Zielona 

Góra

 96,2800  4.81Płuczki i odpady wiertnicze 

zawierające ropę naftową

010505

 360,3700Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010508

 9,0000Inne niewymienione odpady010599

 2 353,9900  35.86Inne niewymienione odpady050799
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 0,0500Odpady zawierające rtęć060404

 0,9500Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302

 3,0600Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 1,6000Inne niewymienione odpady070199

 0,1650Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1010Inne niewymienione odpady070299

 20,2350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,2600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 6,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,2050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,0220Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0870Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,2720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,5100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0040Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0180Inne baterie i akumulatory160605

 98,2000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 68,5200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3520Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2130Aluminium170402

 46,5450Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306786809720243534GABINET LEKARSKI 

LECHOSŁAW 

NAMYSŁ
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 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z6307404047881357874Apteka św. Mateusza 

"GALENUS" sp.j.

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 22,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010009940647671003816SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

"ZACISZE" W LIPCE

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101865106971191282Prywatna Praktyka 

Lekarska Marek 

Grabarczyk

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501457276171034842Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Matysiak

 0,6100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226342488937881837195WOOL STAR S.A. Sp. 

K.

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4700Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310305969720187037Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta 

Kajak-Kucemba

 370,3500Odpadowa tkanka zwierzęca0202026340505257771096987UBOJNIA DROBIU 

RENATA TOMIAK

 87,3900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203
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 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708911217861287082Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej "VITA"

 7,7500Opakowania z papieru i tektury1501016345230817772747234LIDER - H. WoĽniak, 

B. Masłowska, S. 

Marchut sp. j.

 2,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701702787631005223GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY Eugeniusz 

Zworecki

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102419406671229922PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. DENT. 

MAŁGORZATA 

DOLATOWSKA

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008633587861566474SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY "IMAGE" 

REGINA 

BOROWCZYK

 2,6200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013621417927671696386ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ LIPKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0170Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2750Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,4400Odpady tworzyw sztucznych0702133610028066972315160Ekus sp. z o.o.

 310,9000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023015226367642582792MACIEJ KUJAWSKI 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

CHEVAL II

 0,5900Opakowania z papieru i tektury1501012501287306190010009PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"CAMARGO" JACEK 

MICHALSKI SP.J.

 0,6350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,3200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182764716429542274023IMPERIAL LOGISTICS  

SP.ZO.O.

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 289,8950Opakowania z papieru i tektury150101

 19,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 107,3200Opakowania z drewna150103

 34,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0580Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,5400Tworzywa sztuczne160119

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,1500Żelazo i stal170405

 2,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.51.Z2103684995951152060FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA MOTOS 

S. C. LESZEK 

MAJEWSKI, 

ARKADIUSZ 

MAJEWSKI

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Filtry olejowe160107

 7,7210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7300Oleje i tłuszcze jadalne2001256346417167781423117F.P.H.U. 

RATUSZOWA S.C.

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110197346652304611NZOZ PORADNIA 

LEKARSKA W 

KAZIMIERZU 

BISKUPIM S.C.

 1,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113101487026680006788SCHADE STAL 

POLSKA SP. Z O.O.

 492,5600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 560,4000Inne niewymienione odpady120199

 1,2850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6200Tworzywa sztuczne170203

 0,0450Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015721187097661458248PHU "GUMIŚ" Paweł 

Bugnacki

 0,0300Metale żelazne160117

 0,0340Metale nieżelazne160118
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509219606181883399ZOZ MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

"SZKOLMED"

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501470636171465045NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

Elżbieta Ostynowicz

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705510987640203922Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Bożena Zabłocka

 1,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081416696041231172782MJM Molak SP.ZO.O.

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103930958460 00038NZOZ Poradnia 

stomatologiczna

 0,5686Opakowania z papieru i tektury1501013001158576651391660PHU Jan Cegielski

 0,1358Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508654336221500477GABINET 

PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ W 

ŚRODOWISKU 

NAUCZANIA I 

WYCHOWANIA

 2 973,8000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086396715737772420094"HAMMER" Sp. z o.o.

 1,3700Inne niewymienione odpady030399

 0,7000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 1,2600Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,3500Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 21,6000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 14,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3200Opakowania z drewna150103

 1,0910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Papier i tektura1912012507805016211010702RACHMISTRZ" 

TOMASZ CZEMPLIK 

BIURO 

RACHUNKOWE
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023100152956651586240PRYWATNA 

PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT LEK. WET. 

SŁAWOMIR 

BARTCZAK

 0,6600Opakowania z papieru i tektury1501010101378375270005984EURO-NET SP. Z O.O.

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001312016971976333NZOZ Okomed 

Centrum Okulistyczno 

Optyczne Monika 

Podfigurna-Musielak

 0,0050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053024714506172204074GS-AUTO Złomowanie 

pojazdów s.c.

 0,2500Zużyte opony160103

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0020Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0010Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 24,4000Metale żelazne160117

 2,2000Metale nieżelazne160118

 0,2100Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Szkło160120

 0,1010Inne niewymienione odpady160199

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 85,7400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012516046636222070027Artego Technologia 

Obróbki Skrawaniem 

Artur Kalbarczyk

 0,4300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,8100Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181A01.11.A5701028397661555106PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNE "WAR-POL" 

SP. Z O.O.

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183643239887811927674PW OGRÓD Sp. z o. 

o.

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5 719,3000Drewno170201

 0,0630Opakowania z papieru i tektury1501013002854996182031155KSERO PARTNER 

S.C.

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0680Opakowania z drewna150103

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0750Opakowania z papieru i tektury1501012507528066181410531Izowent Tomasz 

Kędzia

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398924987881372141Apteka NOVA 

mgr.farm. Małgorzata 

Minge

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702092187641221230PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA PIOTROWICZ

 42,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010037425646650007990PW KOBUD

 131,1000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203090500161 000757822224717UNILEVER POLSKA 

S.A. ODDZIAŁ 

POZNAŃ

 2 553,6000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 1 580,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 561,5000Inne niewymienione odpady020399
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 0,2000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 964,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 267,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 162,8000Opakowania z drewna150103

 328,6000Opakowania z metali150104

 355,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 129,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 78,8000Opakowania ze szkła150107

 2,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3000Metale żelazne160117

 0,9000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000619666181940447DERMISS 

KATARZYNA PRUS

 111,0000Odpadowa tkanka zwierzęca0202022516241406171004404ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO W.P. 

BIEGUN SP.J.

 16,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103

 0,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A250791924PUH MECHANIKA 

POJAZDOWA-WULKA

NIZACJA GONERA 

WITOLD

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 24,9500Zużyte opony160103

 1,3400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146396906597792092747LIDL  POLSKA 

SP.ZO.O.

 48,0300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,0000Opakowania z papieru i tektury1501013512003716792143823ABRA S.A.

 0,3250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004768666980013976ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

KOKORZYNIE

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015304819680812232Gabinet Kosmetyczny 

Dominika Zajdel

 0,4900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013023022106070080148ŚLUSARSTWO - 

ROBOTY 

BUDOWLANE S.C. 

TADEUSZ JEŚKO & 

PIOTR DERĘGOWSKI

 0,1900Żelazo i stal170405

 8,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105300639299PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"WARTSTOL BIS" 

Dariusz Wartecki

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6312693927792030893CENTRUM 

KOSMETYKI 

SAMOCHODOWEJ 

S.C. P. 

KRYSZCZYŃSKI, A. 

PŁOŃCZAK, J. 

PŁOŃCZAK

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,9800Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

553



 0,8950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Aluminium170402

 1,5460Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025588376681968437"ORTO-MAJ" S.C. 

Medycyna Sportowa i 

Ortopedia

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308190407811379439NZOZ PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

URODERM

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501013005563957792308437ELPIO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396470957822125955Przychodnia Lekarska 

MEDEO sp. jawna

 14,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043026640027792420097PDMG EXPO Sp. z 

o.o.
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 2,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z4111595156991805480PPHU "HESKO"S.C. 

HENRYK 

BŁOCHOWIAK, 

IRENEUSZ 

SKOTAREK

 0,1350Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,2650Benzyna130702

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,4500Zużyte opony160103

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0550Płyny hamulcowe160113

 0,2570Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 414,0000Metale żelazne160117

 24,9000Metale nieżelazne160118

 27,4000Tworzywa sztuczne160119

 4,0000Szkło160120

 21,4000Inne niewymienione elementy160122

 3,4800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0610Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3101189026681288837Gabinet 

Stomatologiczny 

Halina 

Szwankowska-Grzelcz

yk

 0,0500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

1606043105130246650011744Foto Akraj Andrzej 

Krajewski

555



 0,0600  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3001448017671214542Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Piotr 

Kubów

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6306335077851234517Gabinet 

Laryngologiczny lek. 

med. Anna 

Gendaszyk-Tiszer

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501015703456837671186633GOSPODARSTWO 

ROLNE HENRYK 

SERÓWKA

 0,5000Żelazo i stal170405

 3,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012508576696190006137MODEST ZBIGNIEW 

SERAFINOWSKI

 2,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0076Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8900Żelazo i stal170405

 4,9870Odpady tworzyw sztucznych0702136324024339721036582METPOL SP. Z O.O.

 883,6480Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 472,7900Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 5,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,2500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 8,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,8600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506142056171180101Centrum Usług 

Medycznych 

Horoszkiewicz

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083002022206661369018Wanda Dereń, 

Przedsiębiorstwo 

Handlowe DERMAR

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,0600Zużyte opony160103

 0,0610Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0750Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 119,9780Metale żelazne160117

 4,0150Metale nieżelazne160118

 12,7000Tworzywa sztuczne160119

 2,1500Szkło160120

 0,3090Inne niewymienione elementy160122

 0,6600Inne niewymienione odpady160199

 2,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055702906637641023091Szkoła Policji w Pile

 0,0230Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,5350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1220Opakowania z metali150104

 0,1560Opakowania ze szkła150107

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Zużyte opony160103

 0,0610Tworzywa sztuczne160119

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0360Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 0,8970Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0500Żelazo i stal170405
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 1,3600Papier i tektura191201

 23,9100Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,4580Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052506508276221319335Auto Serwis Radosław 

Bednarek

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3800Zużyte opony160103

 0,0360Filtry olejowe160107

 0,0850Tworzywa sztuczne160119

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Odpady tworzyw sztucznych0702134100247536970013242C & C PARTNERS Sp. 

z o.o.

 2,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania ze szkła150107

 0,0100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250742989Prywatny Gabinet 

Okulistyczny Ludmiła 

Liwińska

 885,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052507515285140090572HALINA PIETRZAK 

P.P.H.U. "DREWHAL"

 536,0000Odchody zwierzęce0201064111885346991819714FERMY DROBIU 

WOŹNIAK SP. Z O.O.

 933,0200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 11,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 173,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 112,4130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 21,8000Zużyte opony160103

 1,6180Filtry olejowe160107

 1,0240Tworzywa sztuczne160119

 0,2260Inne niewymienione elementy160122

 1,2360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,6600Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,2380Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 129,0540Żelazo i stal170405

 5,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2880Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308669677811291236PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

SŁABACZEWSKA

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008202606652862280NZOZ KONIŃSKIE 

CENTRUM ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO

 3,6100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030002967797851539949Dom Pomocy 

Społecznej w 

Jarogniewicach
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 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 40,0000  1.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026306674467871467176Usługi Weterynaryjne 

Rymarczuk Ewa 

Lekarz Weterynarii

 44,6400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016396688267891511733THERMOTRONIC 

SP.ZO.O.

 11,1650Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 13,9800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3200  0.00Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 1,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145701673717641006603JURGEN ARMACK  

SP.Z O.O.

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305080041042456980004345BP Service Centre 

Rene Remigiusz 

Olejnik

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 12,3100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0012Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,3800Inne niewymienione odpady020199630228072 00021KRUCZYN MARIUSZ 

PACHURA

 0,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 1,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083014005607773155820Strassmayr Polska Sp. 

z o.o.

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 24,1800Opakowania z papieru i tektury1501013020946747773225584ELMEX LOGISTICS 

GROUP Sp. z o.o.

 6,6700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,3000Tekstylia200111

 0,4800Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,8150Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB18.22.A2504337686180031613"BIG STAR LIMITED" 

SPÓŁKA Z O.O.

 17,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7650Opakowania z drewna150103

 1,7100Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,7330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 6,1800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8990Tworzywa sztuczne170203

 0,1600Papier i tektura191201

 22,6780Tworzywa sztuczne i guma191204

 12,1950Odzież200110

 0,1800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0190Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013101487256650016925TEX-BIS - GRZEGORZ 

CIEŚLARSKI

 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106302301757791000594VAN DER VLIST 

POLEN SP. Z O.O.

 0,7400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Filtry olejowe160107
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 241,0310Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055701397887640227087SKŁAD DREWNA 

JERZY I MACIEJ 

BARAŃCZAK SP. J.

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501015705126327641015909Jan Zydor Usługi 

Pogrzebowe ZYDOR

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103313146971285072GABINET 

JAGODZIŃSKI LEK. 

STOM. ADAM 

JAGODZIŃSKI

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801099780943929291725208GCF SP.ZO.O.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017060235571096272Salonik Kosmetyczny 

"Kasia" Katarzyna 

Harłożyńska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039320421036991039092Gabinet Lekarski 

Zbigniew Dobrzyński

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2516008086181978119VERBENA s.c.

 3,0000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803080047755317820021832PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

DANMARKOM SP. Z 

O.O.

 205,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6397751209720568408SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENA 

KOWALEWSKA 

GŁYDA

 0,8600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013019546437632124059Gminny Zakład 

Komunalny Sp. z o.o. 

w Lubaszu

 0,0530Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1400Żelazo i stal170405

 7,0900Skratki190801

 2,1000Zawartość piaskowników190802

 0,3590Papier i tektura2001010005060306670004463BANK SPÓŁDZIELCZY 

W ZAGÓROWIE

 0,1000Żelazo i stal170405DD20.40.Z5701657457631000964PPUH GEBAR 

EUGENIUSZ BARŁÓG

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508553286222258067NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

"Cordis" s.c.

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146312588046060081962GMINA OBORNIKI

 0,1430Żelazo i stal170405

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397633417791359958"Signum" Gabinety 

Lekarskie Wiktor 

Meissner
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 0,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013017291135140244437BOLDREW DARIUSZ 

GABRYŚ

 6,0000Żelazo i stal170405

 0,0400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406036315759827822234093Interasphalt sp. z o.o.

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 200,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5701815727661026856Gabinet Lekarski 

Sławomir Mielnik

 6,4250Odpadowa tkanka zwierzęca0202023102454286651342791Skup i Sprzedaż 

Pierza Roman Prus
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 0,0020Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1500Żelazo i stal1704055707914547642461433Gmina Miasteczko 

Krajeńskie

 35,3400Skratki190801

 88,9000  11.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,3800Papier i tektura200101

 339,6200Opakowania z papieru i tektury1501016320582087790016601"BLUM POLSKA"  SP. 

Z O.O.

 48,7270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,8900Opakowania z drewna150103

 0,0430Opakowania z metali150104

 6,4700Opakowania wielomateriałowe150105

 3,5300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3300Opakowania ze szkła150107

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,7270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 99,8130Żelazo i stal170405
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 0,2690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397946087842131663PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH I 

SPECJALISTÓW 

VITAMED S.C.

 17,4600Opakowania z papieru i tektury1501013625344517811915317MB MARKET SP. Z O. 

O.

 0,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,7940Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,6600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,1400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053020157816211811388Furmix Waknor p. z 

o.o. sp.k.

 49,9780Opakowania z papieru i tektury150101

 15,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160119490175271176328KONSMETAL ALIANS 

SP.ZO.O.

 45,5780Żelazo i stal170405

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025887106991323048Indywidualna Praktyka 

Położnicza Dorota 

Właścinska

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026322171447870014283PRYWATNA 

LECZNICA 

WETERYNARYJNA 

ROSZYK WALDEMAR
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 0,0700Zwroty kosmetyków i próbek0706818702278048790017162NEUCA S.A.

 261,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4820Opakowania z drewna150103

 23,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0640Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0420Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 13,5230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0892Opakowania z papieru i tektury1501016344459267821394050Agnieszka Olbrych

 0,0912Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110047156661759802GABINET 

KOSMETYCZNY - 

AGNIESZKA TRAFNA

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516033275140240540NZOZ Poradnie 

Specjalistyczne 

"Medicus" s.c.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024969879721194714Przychodnia 

Stomatologiczna 

Protezka

570



 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z6304263817871030025ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

LUBOSINIE

 0,0200Filtry olejowe160107

 3,6500Opakowania z papieru i tektury1501013022851157772574466PRODUKCJA I 

ROZLEWNIA WÓD 

"WIRENKA" BEATA 

OCHNIAK-WIDERSKA

 2,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1110Oleje i tłuszcze jadalne2001251209740906762402148PROWANSJA sp. z 

o.o.

 0,6510Opakowania z papieru i tektury1501013676742056981846371Serwis Magik sp. z 

o.o. sp.k.

 0,3040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052504286496170001355"JAROMA" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0600Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0200Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 6,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0250Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0300  0.00Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0300Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 6,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5600Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,2000Żelazo i stal170405

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146325013887790020519POZTEL S.A.

 0,0060Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 25,1300Opakowania z papieru i tektury1501016397255477822154081"FEDO" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 1,5100Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,2770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133003370036182018663Netland Computers 

Marcin Przygocki

 0,8900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015673147792269105INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MAGDALENA 

GOŁĘBIEWSKA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025376637831703877OKO-MED 

Specjalistyczna 

Poradnia Okulistyczna 

K. Koźlik sp. j.

 0,1040Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012515494966222476396Obwód Lecznictwa 

Rodzinnego Sp. j.

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006387047871466455GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MONIKA 

LEŚNIK-ALEKSANDR

OWICZ

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310065502 000286661032313NSZOZ "PORADNIA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101511536661449674PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

"MEDICUS" 

PORADNIA 

LARYNGOLOGICZNA

 0,3350Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706043115065816652565872AGTOS POLSKA SP. 

Z O.O.

 0,9600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,0410Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1250Opakowania ze szkła150107

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Tworzywa sztuczne170203

 2,5160Tworzywa sztuczne i guma191204

 151,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076304146917871010330"JOMAT" JANUSZ 

OSUCH

 58,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2600Odpady tworzyw sztucznych0702136302783837811004366"STILL POLSKA" SP. 

Z O.O.

 0,2000Inne niewymienione odpady070299

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 10,4700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,4700Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 3,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3980Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 32,4900Zużyte opony160103

 0,4780Filtry olejowe160107

 0,3850Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,5000Metale żelazne160117

 0,6900Tworzywa sztuczne160119

 0,2200Szkło160120

 0,5900Inne niewymienione odpady160199

 0,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509
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 0,7000Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 10,0000Żelazo i stal170405

 2,6100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012514830306222431152ZPHU EMIX EMILIA 

DRYKA

 165,9040Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,0680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,1300Żelazo i stal170405

 0,5300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704G50.10.B6303486237780021635"AUTO WATIN" 

SPÓŁKA JAWNA, 

WALDEMAR 

ZALASZEWSKI, 

ADAM ZALASZEWSKI 

I WOJCIECH 

ZALASZEWSKI

 0,4450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0050Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 6,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,9950Zużyte opony160103

 1,4600Filtry olejowe160107

 5,8990Tworzywa sztuczne160119

 2,8850Szkło160120

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510064136222182275INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA  SYLWIA 

STADNICKA-DEREWI

ECKA

 6,9900Skratki190801E41.00.A4111886819950099182Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 6,9900Zawartość piaskowników190802

 699,0000  149.45Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 18,0000Osady z klarowania wody190902
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 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5720321037641103909NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD  OPIEKI  

ZDROWOTNEJ 

"MUTMED"

 0,0110Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 675,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z6340514757772207609Witkowski Ryszard 

Ferma Drobiu

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308509667811043478SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BARBARA ZIOŁECKA

 1,6000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DJ27.42.Z3005661987881935070ADBOARD POLAND 

SP. Z O.O.

 3,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 12,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,3300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,8700Opakowania ze szkła150107

 18,4010Aluminium170402

 37,3900Żelazo i stal170405

 76,3600Opakowania z papieru i tektury1501016309427927821989582"KIL" sp. z o.o.

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,4400Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396542677791333255Indywidualna Praktyka 

Pielęg.Środow.

-Rodzinnej Urszula 

Sobkowiak

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023011488536222465518Gabinet Weterynaryjny 

Dawida i Marka Ziętka

 0,0102Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163024197007792413387HART LOGISTICS 

SP.ZO.O. SP.K.

 1 257,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001806301839557870016804PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O.

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009141626662066018KORE Secjalistyczna 

Poradnia 

Ginekologiczno-Położni

cza H&R Olasińscy 

s.c.

 0,0970Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605063022003897811880257BIOTEN SP. Z O.O.

 6,2160Opakowania z papieru i tektury150101DN37.20.Z6395753037820065350WTÓRPLAST-RECYKL

ING  JERZY 

JABŁOŃSKI

 4,9330Metale żelazne191202

 1,2650Metale nieżelazne191203

 30,1590Tworzywa sztuczne i guma191204

 3,7400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013007735506171185481OBRÓBKA 

MECHANICZNA 

ELEMENTÓW 

METALOWYCH 

STANISŁAW 

MATUSZEWSKI

 0,0060Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DG24.52.Z2515975786181976362DR. MARCUS 

International Sp. z o.o. 

sp. K.

 58,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0238Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0201Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8650Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 4,7300Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025720748057641834317PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

GEKON KISTOWSKA 

IWONA

 2,7000Zużyte opony1601033023483306671123589Autoserwis Michał 

Łukomski

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3005041807831550988Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Natalia 

Torlińska-Walkowiak

 1,2500Zmieszane odpady opakowaniowe1501063103038356661122832P.P.U.H. "PROMA" 

Rafał Graczyk

 966,1200Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011123101535196660008502PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"SEGLA" BARYŁA & 

FLORCZAK SP. J.

 40,6600Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 3,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,8100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026342481207881836557"FEBRIS" 

PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT S.C. W. 

NABIERAŁA, B. 

NAPIERAŁA, M. 

BUDZYK

 0,0032Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013081916991174507Piotr Chudy Med Group

 24,7400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043020763866222780711Piast Pasze sp. z o.o.

 17,1800Inne niewymienione odpady020399

 12,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 28,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8180Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 5,4370Odpady metalowe020110410184244 00043"DANKO"HODOWLA 

ROŚLIN SPÓŁKA Z 

O.O ZAKŁAD 

HODOWLI ROŚLIN 

ODDZIAŁ CHORYŃ

 12,7500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,3520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 40,5750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,5720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3310Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1300Żelazo i stal170405

 0,5260Skratki190801

 139,9480  139.95Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397953707822175373NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"POLI-STOM" S.C.

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1474499157010440371Fogo sp. z o.o.

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych1501026300087497780043683CORTLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Papier i tektura191201

 0,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DI26.21.Z5700642637640001526ZAKŁADY 

PORCELANY I 

PORCELITU 

"CHODZIEŻ" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1800Odpady tworzyw sztucznych070213

 4,0000Cząstki i pyły101203

 181,3800Zużyte formy101206
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 248,7700Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 60,0000  48.00Szlamy z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

101213

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4300Inne oleje hydrauliczne130113

 4,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,1750Opakowania z drewna150103

 0,4910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,0000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106
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 200,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1800Tworzywa sztuczne170203

 5,1400Żelazo i stal170405

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130037342406681392368Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6400Żelazo i stal170405

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Skratki190801

 9,0000  3.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0300Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102201736681064434NZOZ "ESKULAP"

 0,0860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085721002305541522936Gospodarstwo Rolne 

Bernadeta 

Zwierzchowska
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 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630713556181517281Excellent Studio 

Aldona Kolinka

 0,1490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012882067842257950INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MATEUSZ 

JARMUSZKIEWICZ

 0,1690Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,6800Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201045701710137671001214GOSPODARSTWO 

ROLNO-PRZEMYSŁO

WE JAN KLIMAS

 0,9350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 371,0000  51.94Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0207052516223889680854093AWW Wawrzyniak sp. 

j.

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013013771927822494902HLS SP. Z O.O.

 0,3200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0390Odpady spawalnicze120113

 0,0600Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,6300Inne oleje hydrauliczne130113
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 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,9000Opakowania z drewna150103

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,1550Metale żelazne160117

 0,6000Metale nieżelazne160118

 0,0250Tworzywa sztuczne170203

 0,0180Opakowania z papieru i tektury1501012501048986210036243MECHANIKA 

POJAZDOWA ZENON 

CZUBAK

 0,1730Żelazo i stal170405

 1,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082505763736170013335OŚRODEK 

SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 

Mechanika Pojazdowa 

Tomasz Karcz

 0,8100Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004959955741478134EVOLUE Grzegorz 

Pigoń

 6,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050112015205270203299"ULMA 

CONSTRUCCION 

POLSKA" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1900Opakowania wielomateriałowe150105

 0,8010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3340Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 115,2000Drewno170201

 2,4200Aluminium170402
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 151,0710Żelazo i stal170405

 0,2400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 20,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103634484197 00040NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"DIAMED" PORADNIE 

ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO DLA 

DZIECI, MŁODZIEŻY I 

DOROSŁYCH

 57,7800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702804114953259230024523JMK SP. Z O.O.

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501013105050946650012703P.W. VeVex 

Eugeniusz Wodzyński

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0017Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5708393047791607528PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI LEK. MED. 

URSZULA JANIC

 2,7350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113000201407891635487DHT SP. Z O.O.

 9,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 20,2330Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 4,7450Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0100Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 1,5330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,7550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,5100Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 1,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106DH25.21.Z2500340866220001430WYTWÓRNIA 

ZBIORNIKÓW 

ANDRZEJ POWOLNY

 15,0000Żelazo i stal170405

 0,5070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100120877825260201904LINDEA Material 

Handling Polska Sp. z 

o. o.

 0,2320Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,2000Zużyte opony160103

 0,7320Filtry olejowe160107

 0,2860Tworzywa sztuczne160119
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 0,6140Inne niewymienione odpady160199

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396273597821364468Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologczno-Połozni

czy Ewa Konieczna 

-Stachewicz

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103411535600 00025Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Karolina Więznowska 

Kazało

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501025709811147671258700Gospodarstwo Rolne 

Andrzej Fąs

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3001656609680270179INDYWIDUALNA  

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA 

THOMAS-ZAREMBA Z 

SIEDZIBA W 

BORÓWCU ODDZIAŁ 

WRZEŚNIA

 0,0200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702804105124646970018759MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNIKACJI

 1,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6800Zużyte opony160103

 7,4800Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,6100Żelazo i stal170405

 0,5800Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083006281507772999390"LEHMANN-JANKOWI

AK" SPÓŁKA JAWNA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015068677841888140Centrum Diagnostyki 

Genetycznej 

Genescreen

 0,3100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023005247687772966261LAB-VET Sp. z o.o.

593



 10,3000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0500Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,2000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G50.20.A0046218397640100487KOTLICCY S.J.

 0,4900Zużyte opony160103

 0,3700Metale żelazne160117

 1 348,5400Szkło1702022508177186191806526Zakład Szklarski 

"ARTDIAME" Wylęga 

Artur

 0,8200Aluminium170402

 18,1700Żelazo i stal170405

 3,0000Odpady tworzyw sztucznych0702132510101946181989956Magic Play sp. z o.o.

 0,5390Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,9520Żelazo i stal170405

 42,0350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z3003539306991895520Rawi Met Sp. z o.o.

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,1560Żelazo i stal170405

 0,0100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 2,6000Zmieszane odpady opakowaniowe1501060057283738790172253ERBUD S.A.

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,9200Drewno170201

 30 500,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 261,0900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083653861697861704373"JUGEMA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012403817791903764WSPÓLNIK SPÓŁKI 

CYWILNEJ:CENTRUM 

MEDYCZNE OMEDICA 

BEATA OPIELA

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3102873036651047141GABINET LEKARSKI 

JERZY BALCERZAK
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 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186312825247881758946Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie

 0,0310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053023026067792410414ECAT 

INTERNATIONAL sp. z 

o. o.

 0,7400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,5750Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,1650Opakowania z metali150104

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0084Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016339797831664634QR SP.ZO.O.

 0,0120Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201816324317717770004575JEDNOSTKA 

WOJSKOWA 1156

 1,4000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 4,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 1,1470Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 0,0110Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 273,8700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0260Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0240Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7000Inne oleje hydrauliczne130113

 5,1150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,0410Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,1730Inne niewymienione odpady130899

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5410Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania ze szkła150107

 0,9830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,9170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,0440Zużyte opony160103

 0,6180Filtry olejowe160107

 0,0570Płyny hamulcowe160113
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 5,1360Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 2,9840Metale żelazne160117

 0,0005Metale nieżelazne160118

 1,4240Tworzywa sztuczne160119

 0,1820Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0840Inne niewymienione odpady160199

 4,3890Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 11,6970Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,7580Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0240Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,9460Inne baterie i akumulatory160605

 0,0550Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 0,0510Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0060Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 376,9050Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,3890Drewno170201

 0,0710Szkło170202

 0,2080Tworzywa sztuczne170203

 76,0800Asfalt zawierający smołę170301

 4,7000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302
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 0,0090Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4470Aluminium170402

 69,9280Żelazo i stal170405

 4,5600Mieszaniny metali170407

 0,3000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0940Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 15,2000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,8730Papier i tektura191201

 0,7060Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,8520Tekstylia191208

 3,6350Papier i tektura200101

 0,0040Odzież200110

 0,0090Tekstylia200111

 0,0200Metale200140

 0,1930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509516126222310299NZOZ "MEDICOR" 

S.C.
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396041709720951142PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK "PROMYK"  

S.C.

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3100742056681088417NZOZ "PRO-DENT"

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019704589721236832OMEGA LEKARZE 

RODZINNI S.C. 

MARCIN SCHMIDT 

BŁAŻEJ KLAUZA

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501013020036837671410272Krzysztof Falba 

Mechanika Pojazdowa

 51,3690Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051400244955272465709Amcor Flexibles Złotów 

Sp. z o.o.

 676,6800Odpady tworzyw sztucznych070213

 223,3000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 48,0600Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 1,3400Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 321,0900Inne niewymienione odpady120199

 110,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 7,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 8,9500Opakowania z drewna150103

 2,2000Opakowania z metali150104

 5,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 79,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Gruz ceglany1701022501947206180043941Elko sp. j. P. Klosiński 

D. Mizerski, J. Staszak

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344059157772259960Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata 

Korsak-Frątczak

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101918826971234264Gabinet Lekarski Ewa 

Szymańska

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002249836971594407SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

LESZEK ŻUCHOWSKI

 94,9600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402090214617628971770609LITEX PROMO Sp. z 

o.o.
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 0,0700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0500Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 1,8000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 38,9260Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 32,1800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 49,1750Opakowania z papieru i tektury150101

 21,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0600Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033685149987773295188LBS-LABORATORIUM 

BADAŃ SĄDOWYCH 

Sp. z o.o.

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B5700796037641206124MPT "MAGO" Zbigniew 

Mazurkiewicz, Maciej 

Ozgowicz Sp. j.

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3200Tworzywa sztuczne160119

 0,3300Szkło160120

 17,4120Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801119327087668951760602PPG DECO POLSKA 

SP.ZO.O.

 464,7620Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 49,6650Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 254,5190Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 12,8880Opakowania z papieru i tektury150101

 12,7370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 104,6650Opakowania z drewna150103

 0,0220Opakowania z metali150104

 86,5110Opakowania wielomateriałowe150105
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 488,3860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 21,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,5400Żelazo i stal170405

 0,0050Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,2540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080109127405211012480WANDALEX S.A. 

Oddział Poznań

 0,2550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0640Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6090Zużyte opony160103

 0,1650Filtry olejowe160107

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134110507646972234929Urząd Gminy Lipno

 0,1050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005059706991088251Bank Spółdzielczy w 

Jutrosinie

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110863285541695772GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ŁUCJA 

NIEWRZĘDOWSKA-B

OBIN

 0,5400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G51.55.Z5702155787641025440" EKOFLEX " SP.Z 

O.O

 0,4400Inne niewymienione odpady070299

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 75,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1150Opakowania z drewna150103

 0,5710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,6250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1300Opakowania z papieru i tektury150101I64.12.B2500448316180001316PRZESYŁKI 

EKSPRESOWE 

SERVISCO

 1,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5030Opakowania z drewna150103

 0,0091Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0182Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6500Zużyte opony160103F45.33.A2515880886181973257Piotr Roszczak,Janusz 

Roszczak,Firma 

Remontowo-Montażow

a,"Roszczak&Roszcza

k"s.c.

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101DG24.51.Z3004442717772948033INTER-IODEX SP. Z 

O.O.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0144Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0034Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,5430Żelazo i stal170405

 0,3440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083021717887642525015Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"AGRICO" Łukasz 

Łosoś

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,2900Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806307828807780001070SKANSKA S.A.

 183,8200Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0800Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 8,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,9400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,1130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 239,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 15,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 32,1000Inne niewymienione odpady170182

 18,6300Drewno170201

 6 648,7600Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 5,9200Żelazo i stal170405

 2 315,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,3600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 639,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017297457773205475WOJTANOWSCY S.C. 

KRZYSZTOF 

WOJTANOWSKI, 

ROBERT 

WOJTANOWSKI

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3007121166981776073PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO SP. J.

 0,6790Oleje i tłuszcze jadalne2001250215273376912484930Efez Polska sp. z o.o.
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3013584097771801345Usługi Pielęgniarskie 

Anna Grabowska

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166300108877810020972AUTOFORUM A. 

MIELOCH, J. 

SOSNOWSKI SP.J.

 0,4870Opakowania z papieru i tektury1501013021827637821680732P.H.U. MARLENA 

BĄK

 0,0798Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023785846172158552Salon Kosmetyczny 

Beauty Karolina 

Biernat

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022742587661703972Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego, Gabinety 

Specjalistyczne 

LEXMED

 0,0300Inne kwasy0601063614515107773040821NANOPOZ Łukasz 

Majchrzycki

 1 274,8600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A0925317349671080858"HJORT KNUDSEN 

POLEN" SP.ZO.O.

 63,6730Inne niewymienione odpady040199

 404,4150Inne niewymienione odpady040299

 1,4000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115
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 0,0900Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7400Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0810Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 24,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Uwodnione szlamy z czyszczenia 

kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne

100122

 0,0700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 81,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 28,1510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1470Opakowania z metali150104

 0,2020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0000Zużyte opony160103

 0,4900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,5000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 12,7040Tworzywa sztuczne170203

 0,0528Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.12.Z5702932657642129905POWIATOWA  

STACJA  

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA

 1,2770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0720Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083016580577671547769Gospodarstwo Rolne 

Marcin Klocek

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,0800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033010607279680934521Agrico DTL sp. z o.o.

 997,0000Opakowania z papieru i tektury1501012509453336191846282"ZZO Olszowa" Sp. z 

o.o. (dawniej 

"INWESTOR-KĘPNO" 

SP.ZO.O.)

 1 408,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 428,7000Opakowania z metali150104

 97,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 96,7000Opakowania ze szkła150107

 31,5000Zużyte opony160103
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 8,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3 025,8000Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 13 468,2000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 1 705,0000Inne niewymienione odpady190599

 85,3000Metale żelazne191202

 3 301,6000Tworzywa sztuczne i guma191204

 8,9000Szkło191205

 208,7000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 1 946,9000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 27 065,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102748106651126633NZOZ "OKULISTA"

 0,0179Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509704666181890784NZOZ  "POLIKLINIKA" 

sp. z o.o.
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009662366221179288Gabinet Kosmetyczny 

Ideal Skin Mirosława 

Szymańska

 5,6800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012510170906222388462INTROL PRO-ZAP Sp. 

z o.o.

 5,8900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3600Aluminium170402

 6,6500Żelazo i stal170405

 0,6600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506461746171209514Niepubliczny Zakład 

Podstawowej i 

Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501025709897597642238008Gospodarstwo Rolne 

Kanke Rajmund

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte opony160103
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 1,0000Żelazo i stal170405

 56,0600Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010004398946660003433OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

KOLE

 1 413,2200  333.52Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 202,2400Odpadowa serwatka020580

 3,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 57,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 36,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3600Filtry olejowe160107

 0,3700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 3,0180Mieszaniny metali170407

 38,1800Zawartość piaskowników190802

 0,9290Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085702170117671004218TERG S.A.

 3,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 76,6400Drewno170201

 2,6000Szkło170202

 0,5400Opakowania z papieru i tektury1501012515865926211675614Hurtownia Nabiałowa 

Mleko-Max Kulas & 

Staniewski sp.j.

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157736445252301933GALEN 2002 SP. Z 

O.O.

 0,6450Odpady tworzyw sztucznych0702132729852906271078572PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARCZE 

CROSS SP. Z O.O.

 0,0030Inne niewymienione odpady080499

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039705576459231112241PRYWATNY GABINET 

LEKARSKO-DENTYST

YCZNY JOANNA 

GELLEWICZ-FIGLARE

K

 0,5300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250866119 000136222296659NZOZ 

LABORATORIUM S.C.

 0,0140Opakowania z papieru i tektury1501015702283807641045477PRACOWNIA 

ANALITYKI 

MEDYCZNEJ 

"LABmedical"

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033680247746972338528Studio Lumos Izabela 

Wrzesińska
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506709946181499169Indywidualna Praktyka 

Lekarska Paweł 

Nowicki

 1,9900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082510278755140109596AUTOFACH Maciej 

Fras

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4200Filtry olejowe160107

 0,0400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015707910007641067585P&M Auto Serwis Potr 

Klocek

 1,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4160Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,1900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2000Szkło1702022504708296171005059FHU DAN-SZKŁO 

ARKADIUSZ DANECKI

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146312579577861684110STAROSTWO 

POWIATOWE ŚRODA 

WLKP

 0,1150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,1000Żelazo i stal170405

 1,7100Odpady wielkogabarytowe200307

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082507314316221711398Tomex Tomasz 

Plewiński

617



 0,4800Żelazo i stal170405

 0,2130Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021919637151710855Rehaintegro Paweł 

Tota

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398066949720990840NOVA-MED S.C.

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082516480406171730748Hebo Pompy i systemy 

Pompowe Cezary 

Krzyżak

 0,0097Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0105Aluminium170402

 1,3490Żelazo i stal170405

 0,1160Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,5700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083024914586652992290MOTOROL PLUS Sp. 

z o.o.

 8,2400Osady z dna zbiorników0501030158510541251329028NAFTOSERWIS SP. Z 

O.O. Kalisz

 14,6600Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,6800Żelazo i stal170405

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4111145186991065830NZOZ "ZDROWIE" 

ROMAN KOLIBABKA

 0,2200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308179409720592022Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Michał Górny

 0,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086342403317821451552TOOLMEX-SERWIS 

WŁODZIMIERZ 

SAWICKI

 0,0230Filtry olejowe160107

 2,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004620916681650735GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MACIEJ SEIDEL

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0950Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707046345388989721078008MOBILUS MOTOR SP. 

Z O.O.

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103410043130 000256981307131Centrum Medyczne 

Sono  - Medica NZOZ 

Wojciech Wyrwa

 0,0080Opakowania z papieru i tektury1501013111190226651834815FERMA  DROBIU 

MAGDALENA, 

BEATA, SŁAWOMIR  

WIECZOREK

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091014849367732361617Gabinet Weterynaryjny 

PULS Michał 

Wojciechowski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2000Żelazo i stal1704052714316266340004017ETP SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,1600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5701267167671012531Kontraktowa Praktyka 

Lekarska Stanisław 

Bolanowski

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004211467871838052Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Katarzyna Zarębska
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021822087851757600Alligodent 

Specjalistyczna 

Stomatologia Weronika 

Jaskuła-Jędrzejczak

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031011023436661918287Soldentis Maciej 

Krzywdziński

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092500433176170250704APTEKA PRO-VITA 

MGR FARM. 

JADWIGA 

LESZCZYŃSKA

 48,6600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052516241576171821008FIRMA REMONTOWO 

BUDOWLANA 

JAROSŁAW 

DUTKIEWICZ

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083676723247773288484Zakład Komunalny w 

Kleszczewie sp. z o. o.

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,9500Metale żelazne160117
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 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,0000Skratki190801

 9,0000Zawartość piaskowników190802

 44,0000  11.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2350Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne

200127

 4,0000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0570Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307130057772192262POZNAŃSKI 

OŚRODEK 

MEDYCZNY 

"NOVAMED"

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8140Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280F45.23.A6396915649720959445TORPOL SP. Z O.O.

 2,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,1090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,2000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5 345,9730Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 120,2400Gruz ceglany170102

 61,2500Zmieszane lub wysegregowane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne

170106

 837,4550Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 38,9950Drewno170201

 0,8870Szkło170202

 811,0600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 6,6610Odpadowa papa170380
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 50 686,2130Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 10 898,5900Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 2,9220Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 4,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0150Papier i tektura2001016396031179720299351"MIDRO" P.P. BIURO 

DORADZTWA I 

USŁUG BHP DAMIAN 

MICHALEWICZ

 11,8500Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206013638744407773259494LIMARO 1989 Sp. z 

o.o.

 3,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 6,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 517,9000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083005109807792303641PRACA WM Sp. z 

o.o., Sp.K.

 4,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4600Opakowania z drewna150103

 2,3830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501013013471107661620565FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MARCIN WOŁEK

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Metale żelazne160117

 0,0070Tworzywa sztuczne160119

 4,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016344267399721055119RONAR sp. z o. o.
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 0,1820Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2060Aluminium170402

 2,5400Żelazo i stal170405

 10,8000Inne niewymienione odpady1201993105155956650004247PPHU WAPPEX

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136396524987811648098NZOZ JEŻYCKA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039326616006971859343NZPiSOZ "PORADNIE 

LEKARSKIE" MONIKA 

WITKOWSKA

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093008687236671729493Apteka "Wrzosowa" 

Bojarska-Baranowska 

Spółka Jawna

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3001892356991769525GABINET LEKARSKI 

LEK. MED. JAKUB 

MAY

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090033609706220104213Apteka 

"PHARMACON" 

Stanisława Wiciak
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007230909231557291Indywidualna Praktyka 

Lekarska Andrzej 

Danielewicz

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110746156652303215P.H.U. "EXIM" 

Katarzyna Grzelka

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504517956221001484PPHU TERMAL Zofia 

Marchewka

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,4100Żelazo i stal170405

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102910306971184017Gabinet Kosmetyczny 

"Ela" Elżbieta 

Borowiak
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 0,0920Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013616461947661993674Cid-Rol sp. z o.o. sp.k.

 0,1250Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7700Opakowania z drewna150103

 2,7400Opakowania z metali150104

 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4800Metale żelazne160117

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,0750Żelazo i stal170405

 68,3500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2507272869680021915APTEKA 

"ŚRÓDMIEJSKA" 

WŁADYSŁAW MISIAK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3001519097851730104"ŻYCIE" S.C. 

GRUPOWA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNICZA
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 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z0006752586980006060ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

KIEŁCZEWIE

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1760Filtry olejowe160107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102965006991168228PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Dorota 

Bernady-Galantowicz

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501013116199486651528521ZAKŁAD 

BLACHARSTWA I 

LAKIERNICTWA 

POJAZDOWEGO 

WALDEMAR 

STRZECH

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Metale żelazne160117
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 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020532387772530279GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA 

OLDENBURG

 0,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DN36.13.Z2509585256191238200PPH "MEBLOMIX" 

MARIUSZ MICHALAK

 0,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 51,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013687742455140345109KIK INVESTMENTS 

SP. Z O.O. SP. K.

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033623150807773253617DENTYSTA MOSINA 

s.c. dr. Przemysław 

Zielonacki dr. Ewa 

Duchyńska-Zielonacka

 0,2277Opakowania z papieru i tektury1501013025139707831640622Minika Zygmann

 0,0294Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,0000Skratki1908016312578807872076727Miasto Obrzycko

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096311882807771353562APTEKA 

JAGIELLOŃSKA  

BEATA 

TARNOWSKA-KRUPK

A

 0,0290Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 10,7700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023632899016222791637KA COMPANY 

B.KAŹMIERCZAK I 

K.KAŹMIERCZAK 

SPÓŁKA CYWILNA

 2,5400Opakowania z papieru i tektury150101
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 2,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012500113696221003187FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWA DRUMES 

SŁAWOMIR KĘDZIAK

 0,9000Inne niewymienione odpady120199

 1,0890Inne niewymienione odpady0301992506586456191364347P.P.H.U. "STOLMER" 

HENRYK JARYCH

 0,3900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,9800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2470Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5800Odpady tworzyw sztucznych070213DJ27.42.Z011135378 000305250003551IMPEXMETAL S.A. 

HUTA ALUMINIUM 

KONIN

 6 108,5000Zgary i żużle odlewnicze101003

 14,8600Pyły z gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101009

 49,0400Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

10 11

101012

 134,7250Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 90,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 24,7420Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,0400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 48,0200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 143,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 57,8800Opakowania z papieru i tektury150101
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 31,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 163,8600Opakowania z drewna150103

 2,9600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 182,3780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,3300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,7400Zużyte opony160103

 1,3200Filtry olejowe160107

 6,5000Inne niewymienione odpady160199

 2,0200Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

 1,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 6,2600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 296,1400Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 68,6200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,6400Szkło170202
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 19,1600Tworzywa sztuczne170203

 10,2120Miedź, brąz, mosiądz170401

 3 509,4470Aluminium170402

 521,6360Żelazo i stal170405

 13 387,4800Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 6,5600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 265,7200  265.72Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 19,0000  19.00Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,1300Odpady tworzyw sztucznych0702135705030307640101469PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

LAMPERR IMPORT 

EXPORT RYSZARD 

RZEŹNIK

 0,3810Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501010112960297810002069"SCHINDLER 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0460Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101300818889BLASTRAC 

TECHNICAL 

SYSTEMS PL SP. Z 

O.O. /d: ART-4 Poland 

sp. z o.o.

 0,0040Odpady zawierające rtęć0604046311809997811364478WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM 

MEDYCYNY PRACY

 0,1270Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Inne baterie i akumulatory160605

 0,1440Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,6780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0600Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0050Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0500Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,1100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307206899720211385GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MACIEJ DRZEWIŃSKI

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 1,4663Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143015013736182121912Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i 

Praktycznego

 0,0091Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6100Żelazo i stal170405
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 0,7890Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083022879537842489376FABRYKA STROPÓW 

SP.ZO.O.

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 94,1100Żelazo i stal170405

 204,9770Odpady tworzyw sztucznych0702133000623517822326665MATRIX POLYMERS 

POLSKA SP.ZO.O.

 4,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 108,8950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7000Żelazo i stal170405

 1,4100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023016770088951857684Ememvet Gabinet 

Weterynaryjny Tomasz 

Maciaszek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019043267842485898NZOZ BENMED S.C.

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

635



 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052506812946181610945Auto Mark Naprawa 

Pojazdów 

Powypadkowych 

Marek Salamon

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,2400Żelazo i stal170405

 73,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056397441487842097050FIRMA "RUBEL" S.C. 

AGATA STALICA, 

WOJCIECH STALICA

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501314066211047941Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Patalas

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3009571487842425904"ZDROWIE RODZINY" 

SP. J. ELŻBIETA 

DORADA, 

AGNIESZKA 

MATYSIAK

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031903158459570049108Gabinet 

Ginekologiczny Hanna 

Malinowska

 4,3400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063111009796652450577DOMCAR SP. Z O.O.

 1,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,4200Zużyte opony160103

 0,4400Filtry olejowe160107

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,3150Szkło160120

 0,9850Oleje i tłuszcze jadalne2001256397676987841561410PIEKARNIA-CUKIERNI

A KAZIMIERZ 

DYNARYŃSKI

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641999107792441662KCINK Krzysztof 

Chudziński

 55,5260Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220223658948971797927SOHO STYLE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 1,0900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162504708646211002507BIURO 

RACHUNKOWE 

"HUBERTUS" Dariusz 

Jakubowski

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180080194536970015962PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE"F

OLAR"SP.Z O.O.
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 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4700Opakowania z metali150104

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308405487871077535N.Z.S.L. " 

STOMA-MED"

 13,6730Opakowania z papieru i tektury1501010132117125213004622VASTINT POLAND 

SP.ZO.O. (DAWNIEJ 

STAROŁĘCKA 

SP.ZO.O.)

 0,3880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,7600Opakowania z metali150104

 0,6150Opakowania wielomateriałowe150105

 43,4100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,2480Opakowania ze szkła150107

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne baterie i akumulatory160605

 0,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052509627396222321498Hawana Mad Max 

Maciej Michalak

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304641407811035496GABINET CHIRURGII 

PLASTYCZNEJ 

RATAJCZAK 

WIESŁAWA

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych1501025720571787641431708Gospodarstwo 

Rybackie Tarnowo 

Eugeniusz Bogdan

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103546346971419928Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Bożena Zielińska

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185720564287642359290ZAKŁAD 

AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ

 6,1090Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 49,7600Odpady ulegające biodegradacji200201

 19,5600Tworzywa sztuczne1601194103760386981323940PIOTR MIKOŁAJCZYK 

FIRMA USŁUGOWO - 

HANDLOWA PIOTR 

MIKOŁAJCZYK

 18,4490Żelazo i stal170405

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501013000198756171772178Salon Fryzjerski 

Madam Edyta 

Łączniak
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 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania z metali150104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,2000Odpady tworzyw sztucznych0702136345543777792222428FOG AGROTECHNIK 

POLAND SP.ZO.O.

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106321109437781176417WOJEWÓDZKI 

INSPEKTORAT 

FARMACEUTYCZNY 

W POZNANIU

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0570Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 189,1000Zgary z wytopu inne niż wymienione w 

10 03 15

100316DM34.30.A4102604366971011742SPINKO Sp. z o.o.
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 0,8000Inne niewymienione odpady100899

 1 612,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 195,7000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 609,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 102,4000  51.20Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 61,0000Wodne ciecze myjące120301

 19,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 22,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 59,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 28,0000  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 8,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0880Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 13,5000Aluminium170402

 4,7000Cynk170404

 154,7000Żelazo i stal170405
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 17,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6311974167871798542PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO "VITA" 

S.C.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100664736971249053GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 

12 LEK. STOM. 

BARBARA 

DAWIDOWICZ

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026209809721247528INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

WOJCIECH NOWICKI

 0,0750Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053105102736670006462PPHU 

"MEBLE-HEJNA"

 0,0470Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020048529937881097025GABINET 

WETERYNARYJNY 

S.C.
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 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033647787506222795492Stomatologia 

Karolewscy sp.j.

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G51.57.Z3651344277831745479METAL SCHNEIDER 

MACIEJ SCHNEIDER

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001656486181952717GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA DUTKIEWICZ

 24,9900Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083026933406080108090KRAFTBOX Sp. z o.o.

 18,4100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 8,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Żelazo i stal170405

 0,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0880Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093025633606991954872SUPLEMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307715869720396019INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ELŻBIETA WOJTKO

 11,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053600693176652996253Fugo sp. z o.o.

 1,9400Odpady tworzyw sztucznych070213

 9,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 302,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 29,8400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,1830Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3400Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,4600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 552,5000Inne niewymienione odpady120199

 3,2600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 2,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 28,9000Metale żelazne160117

 2,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 70,0800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 46,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 189,0600Żelazo i stal170405

 0,9300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017085597632117504Firma Handlowa 

"DYMEKS" Izabela 

Dymek sp. k.

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208G51.46.Z3001968806652764838ANIMAL SP. Z O.O.

 0,6950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6307558547851409141PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"SALUS" S.C.

 0,0450Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A5708820917671514161EXSUD SP. Z O.O.

 0,0300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,5000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116
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 0,2500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0230Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0530Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0610Opakowania z drewna150103

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1120Żelazo i stal170405

 5,6900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086304357187841013625AUTO SERWIS 

FRANKOWSCY

 5,5200Metale żelazne160117

 0,6100Metale nieżelazne160118

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345149817661643460USŁUGI 

WETERYNARYJNE - 

LEK.WET.SZYMON 

PACZYŃSKI

 0,6330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083020200787772354842Firma Usługowo 

Handlowa Szybkie 

Opony Szymon 

Staszewski

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,1800Zużyte opony160103

 0,0920Filtry olejowe160107

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503808426221623458Gabinet 

Stomatologiczny 

Tadeusz Karpicz

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103343826981082175Gabinet Lekarski lek. 

med. Krzysztof Pawlik 

Ortopeda Traumatolog

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501190036171219760GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOTR ZEMBATY

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501013115117026681656991Piekarnia-Ciastkarnia 

Wietrzyk Eugeniusz

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033682509216662104368Stomatologia Natalia 

Karkowska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501091346171033624Gabinet Lekarski 

Mirosław Praczyk

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023009529906991828392USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

MACIEJ 

RADOJEWSKI

 0,0063Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030200457608961385258Paulina Lepka 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo- Handlowe 

ACER

 11,2000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043021192277671696788ZAMEK sp. z o. o.

 19,0050Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4550Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3102765706651019400NZOZ W KAWNICACH 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA ROMAN 

GÓRNIAK

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136396678677791574059Gabinet 

stomatologiczny 

Magdalena 

Wower-Zmysłowska

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 823,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053001787926191953492FABRYKA MEBLI 

"BENIX" 

KACZOROWSCY S.C.

 319,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 36,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 26,1820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Opakowania z papieru i tektury1501016343468517822239995"VIBO" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083105030376660001894Andrzej Kazubowski, 

Specjalistyczny Zakład 

Naprawy Wag

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,8100Zużyte opony160103

 0,3830Filtry olejowe160107

 0,5800Metale żelazne160117

 0,0910Tworzywa sztuczne160119

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024319768151624501GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA KNOPP

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132516233016211268493GRZONKA 

AGNIESZKA Solarium 

Sunset

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802036345969505991161734PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. ANNA 

FRĄCKOWIAK
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304500667811045201NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE 

"ZDROWA KOBIETA"

 1,2500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305076324419607870006668"MAC-BENZ" ZENON 

MACIEJ I BARBARA 

KŁACZKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 80,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506812136191544546"MEBLOMAX" 

-JERCZYŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2430Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,6620Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2960Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2730Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Metale żelazne1912023017790806661992898P.P.H.U. KJK Jarosław 

Koźlarek

 0,1000Metale nieżelazne191203

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901019305088628970009810HERCULES TRADING 

SA

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6890Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802034114881479291343027USŁUGI 

LEKARSKO-WETERY

NARYJNE PAWEŁ 

BISKUPSKI

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016396180767770003908ROLNO-PRZEMYSŁO

WE  ZAKŁADY  

ZIELARSKIE  

"STRYKOWO" 

SP.ZO.O.

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,5000Metale żelazne160117

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033699505207791641519MAGIC WHITE 

KATARZYNA GALAS

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6345216799141130979Apteka REMEDIUM 

Renata Woźniak

 351,0930Metale żelazne191202DN37.10.Z2505755286181020391IZAMET WALDEMAR 

OLSZEWSKI

 161,9020Metale nieżelazne191203

 64,7600Tworzywa sztuczne i guma191204

 45,9420Szkło191205

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036343402977821512294INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ELŻBIETA URBANIAK
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 1,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086304978667771034710WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

DARIUSZ FORNALIK

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 25,5030Baterie i akumulatory ołowiowe1606016302256887770017715PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "AKPOL" S.C. 

JAN OLEJNIK & PIOTR 

OLEJNIK

 0,3200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005586267822388991GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ORTOVITAL-DENT 

S.C. KAMILA 

STOIŃSKA-KOWALCZ

YK, JĘDZRZEJ 

KOWALCZYK

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083005996837772754777PIOTR PLENZLER 

PIECHU MOTOCYKLE

 0,5810Metale żelazne160117

 0,0650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026100130747750003118PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWNICTWA 

OGÓLNEGO 

"VESTER" 

HANDZELEWICZ - 

SPÓŁKA JAWNA

 3,9000Inne niewymienione odpady170182

 68,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093004045807772935266APTEKA 

"DĄBRÓWKA" HANNA 

HAIN MAGDALENA 

HAIN SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023025570226080006573NATALIA STEMPNIAK 

"FILEMON"

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396365137781360687"ZDROWIE 

PSYCHICZNE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 400,0400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z2506494456190012273ZAKŁAD STOLARSKI 

MAREK ZAREMBA

 1,6100Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396592477792083464PORADNIA 

LEKARSKA ŁAZARZ 

SP. ZO.O.

 0,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080046291507640004938Mieczysław Gólcz 

P.U.H. Gólcz & 

Synowie

 2,9000Zużyte opony160103

 0,2700Filtry olejowe160107

 0,0180Opakowania z papieru i tektury1501016303578307771364494Transport, 

Po¶rednictwo, Handel 

Waldemar Kucharczyk

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096396597217841121119APTEKA 

"PIASTOWSKA" 

KRZYSZTOF BAJER

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168715663208792292145Energa Centrum Usług 

Współnych sp. z o.o.

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4100653156971089299INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

BARBARA 

DANEK-KLAMKE

 0,6700Odpady wielkogabarytowe200307630393687PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "ANTENA 

SZAMOTUŁY" S.C. 

ROMAN SUJAK I 

PIOTR ZIELIŃSKI

 0,4200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301042504401716190011782Zakład Stolarski Jan 

Skąpski

 16,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012500221666220000927PPUH Volt-Instal Maria 

Nowak

 0,7000Żelazo i stal170405

 232,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.33.B0115553535260215243BONDUELLE Polska 

S.A.

 522,5000  71.58Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 29,2000Opakowania z papieru i tektury150101
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 16,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9000Opakowania z metali150104

 27,7000Opakowania ze szkła150107

 0,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,8000Żelazo i stal170405

 193,5000Skratki190801

 0,2200  0.11Osady z klarowania wody190902

 15,8000Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514758006211365003Gabinet Prywatny 

Choroby Wewnętrzyne 

Psychiatria Maria 

Wołoszyn

 1,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084111406516991780685WALBET A.D.K. 

Walkowiak Sp. j.

 6,3500Zużyte opony160103

 3,7900Żelazo i stal170405

 5,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 10,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101N85.31.A364472211Dom dla Dzieci i 

Młodzieży "Szansa" w 

Kosewie

 2,0000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3103531936681290739GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. IWONA 

WIŚNIEWSKA - PUZIO

 4,1400Inne niewymienione odpady030199G51.57.Z5708731757671307611PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

DAM-POL MIROSŁAW 

KRAWCZYK

 2,6000Odpady tworzyw sztucznych070213

 43,2350Opakowania z papieru i tektury150101

 105,3150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5702393377641234698Przychodnia Zespołu 

Lekarza Rodzinnego i 

Specjalistów

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101251473758"PASZOWIT"

 0,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,9000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803143618039896652998654BOOKS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,1000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 431,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 5,2100Aluminium170402

 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116303725967891004427PPHU KAMPOL 

MAREK BŁASZCZYK

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143204112678581791578BLEJKAN S.A.

 121,6800Inne niewymienione odpady190899

 0,9530Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084110031966981548969AUTO-JANPOL S.C. 

JAN I RENATA 

CIESIELSCY

 2,7070Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 148,6880Metale żelazne160117

 9,6000Metale nieżelazne160118

 9,5900Tworzywa sztuczne160119

 1,0660Szkło160120

 10,8440Inne niewymienione elementy160122

 5,0180Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3001241707772860574Sun Medica B. 

BŁOŃSKA-POLARCZY

K, J. PALUCH 

SPÓŁKA JAWNA

 157,7400Zużyte opony1601033013668927773150113GUM-BAR  s.c

 0,1800Oleje i tłuszcze jadalne200125

 2,4200Odpady proszków powlekających0802016323247337810004849PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI 

KOOPERACJI I 

HANDLU GUSMA

 0,2800Alkalia trawiące110107

 2,9000Osady i szlamy z fosforanowania110108

 123,5560Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,0820Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4350Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,7900Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 11,9700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 3,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0032Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7920Aluminium170402

 3,3800Żelazo i stal170405

 1 036,6970Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053024172109680920022Tartak Powidz Jacek 

Drygała

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022505997476171044591USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

BERNARD 

DĄBROWSKI

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162514635476181465319Biuro Rachunkowe 

Agnieszka 

Gorgolewska

 34,5020Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303085720809647641634127KARTONPACK Paweł 

Horowski

 0,0050Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803025003937631817889ADGUM Adam Sell

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z drewna150103

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3750Zużyte opony160103

 0,0100Metale żelazne160117
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 0,0050Metale nieżelazne160118

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102968886971454818INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.DENTYSTA 

BARBARA KULCZAK

 9,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2510133606221106763"DARMET" 

WŁADYSŁAW KOCÓJ

 0,4000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1580Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

0803072504383466170000485PLESZEWSKIE 

ZAKłADY 

PAPIERNICZE SA

 0,0700Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7400Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3400Żelazo i stal170405

 131,7000Papier i tektura191201

 0,3400Zmieszane odpady opakowaniowe1501064100544126970009625FHU Mar-Bud Marek 

John
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 0,3000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804093023293386060092078MPC FOAM Sp. z o.o.

 6,4080Opakowania z papieru i tektury150101

 4,7680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Metale żelazne160117

 0,0100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1 886,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105300062167Z.P.H.U. "BEMIKS" 

BERNARDETA 

WYSOTA

 4,5500Odpady zawierające siarczki inne niż 

wymienione w 06 06 02

060603271173970ECOL SP. Z O.O.

 3,4970Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.40.Z2506332146221367133PPHUiP PALET 

GRZEGORZ JANGAS

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700305607651209058Kontraktowy Gabinet 

Stomatologiczny Jan 

Hołoś

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063024787947792414665Pharm-Medic sp. z o.o.

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 3,2000Opakowania z papieru i tektury1501013011921797631387147Sklep 

Spożywczo-Przemysło

wy Jedynka Urszula 

Draczan

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208634522450EKO-AL SP. Z O.O.

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2250Zużyte opony160103

 0,1010Filtry olejowe160107

 0,1000Płyny hamulcowe160113

 0,4150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 149,7600Metale żelazne160117

 2,2500Metale nieżelazne160118

 10,4000Tworzywa sztuczne160119

 4,6100Szkło160120

 0,9300Inne niewymienione elementy160122

 1,3600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801025702208467671237951Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Thomas-Kaaz

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 3,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082500219946191007216ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY 

TADEUSZ HOJEŃSKI

 8,4000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1400Płyny hamulcowe160113

 0,3600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 224,9980Metale żelazne160117

 15,2520Metale nieżelazne160118

 58,3800Tworzywa sztuczne160119

 10,5200Szkło160120

 7,5100Inne niewymienione elementy160122

 5,6290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2650Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,7300Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303073004611057642350946PPU KARTOP Paweł 

Kieruj

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023667019636222566780Anna Płóciennik 

Gabinet Weterynaryjny 

Trzy Psy i Kot

 0,5000Żelazo i stal1704052507306506171720916Mistrz Blacharstwa 

Samochodowego 

Antczak Przemysław
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 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602139705499999231219559SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DERMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

BUCIKIEWICZ

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395360597871347874Indywidualna Praktyka 

Stomat. lek. stom. 

Jolanta Kasprowicz 

(daw. NZOZ Porad. 

Stomat. "Kinezo-Dent" 

Jolanta Kasprowicz)

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308304617821507169MAŁGORZATA 

ZAWISTOWSKA 

LEKARZ 

STOMATOLOG

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083016393677642119060ELDIKO Krzysztof 

Koźma

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Filtry olejowe160107
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395401217771850450Indywidualna Praktyka 

Lekarska Dorota 

Łukaszyk

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036322700787791030282PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOLANTA 

MARCINKIEWICZ-GÓR

NA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707735167641685113INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

EMILIA RAFIŃSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500770106181040904Gabinet Lekarski 

Internistyczny Dariusz 

Duliba

 605,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013007760797773037919DROGBET 

WIECZOREK Sp.j.

 1,4100Inne niewymienione odpady170182

 0,7500Drewno170201

 8,6190Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 45,4200Papier i tektura1912016302974817840016716FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

TOMCZAK MARIUSZ
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 0,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105HOWE A/S

 0,0620Aluminium170402

 0,4300Żelazo i stal170405

 2,5400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022500455526221005370PPHU 

BLACHARSTWO 

BUDOWLANE 

ANDRZEJ 

KOMOROWSKI

 0,0450Leki inne niż wymienione w 18 01 081801099703868829231001501Apteka Eskulap 

Renata Melerowicz

 0,2580Miedź, brąz, mosiądz170401DJ28.52.Z0083694377640052989Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"PLAST- FORM" 

Eksport-Import 

Mieczysław Uliczny

 13,0300Żelazo i stal170405

 0,3070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101776526971289242NZOZ MEDICAL 

LEK.MED. 

MAGDALENA 

ZAKRZEWSKA

 13,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053019160976222774780Aria Meb sp.j, D.rychlik 

i D. Kupczyk

 6,9000Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.24.A6309926147821954164ITT PCI MEMBRANES 

SP.ZO.O./ Xylem PCI 

MEMPRANES Polska 

sp.z o.o.

 1,4920Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania z drewna150103
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 1,5420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1540Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,6900Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 18,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych1501023018062047773216533RAIGUMI" S.C. 

ZAKŁAD WYROBÓW 

GUMOWYCH MAREK 

OLEJNICZAK, 

ROBERT KASPRZYK

 0,9500Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 70,4000Tworzywa sztuczne i guma191204

 22,4940Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013027997137642666626EKOPIL Sp. z o.o.
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 17,2130Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 5,0840Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1520Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 15,5000Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0050Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0120Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,5250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3890Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1810Aluminium170402

 7,9040Żelazo i stal170405

 0,0700Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3004538447872032090A.A. MAJCHRZK S.C. 

APTEKA 

"PHARMACON"
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 2 706,5170Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DB18.24.Z0084167116180044969"SKALTEX - 

KACZMAREK, 

BŁASZCZYK" 

SPÓŁKA JAWNA

 65,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 20,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2120Aluminium170402

 6,0200Żelazo i stal170405

 153,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053010208639721192276INEX SYSTEM sp. z o. 

o.

 8,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,5550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 95,1500Żelazo i stal170405

 0,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052502069896171032085Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Sławomir 

Mroziński

 0,1300Filtry olejowe160107

 1,2000Skratki1908013110193786671735111GMINA ORCHOWO

 16,1400Zawartość piaskowników190802

 32,0000  32.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708553787642184100ZESPÓŁ 

PIELĘGNIARKI I 

POŁOŻNEJ 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "ZDROWIE"

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014048077811698357KINGA 

WIĘZNOWSKA-MĄCZ

YŃSKA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 36,9900Skratki190801000529433URZĄD MIASTA I 

GMINY ŻERKÓW

 26,0600Zawartość piaskowników190802

 96,0300  14.31Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134100114146960012643GMINNY ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

PONIECU Z/S W 

DRZEWCACH

 0,0310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0170Inne baterie i akumulatory160605

 19,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 11,0000Skratki190801

 19,0000Zawartość piaskowników190802

 555,2000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 35,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z3101306596670007970FABRYKA MEBLI 

SŁAWOMIR 

CEGLEWSKI

 0,5350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105E40.13.Z017301607 002575262542704PKP ENERGETYKA  

S.A.  ODDZIAŁ 

USŁUGI-ZAKŁAD 

ZACHODNI (DAWNIEJ 

PKP ENERGETYKA 

SP. Z O.O.)

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1680Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,7000Inne niewymienione odpady070299

 0,0480Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,7060Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0350Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 3,6000Opakowania z drewna150103

 0,3590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0480Filtry olejowe160107

 0,1440Tworzywa sztuczne160119

 30,7300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,7160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,3100Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 10,8400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0700Drewno170201

 0,0180Tworzywa sztuczne170203
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 1,1670Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,4460Aluminium170402

 70,5720Żelazo i stal170405

 4,8100Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 20,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1320Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 0,0120Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0190Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0550Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010046352387660005160PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

WIELOBRANŻOWYCH 

BIMEX

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,5000Gruz ceglany170102

 1,2000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,4000Żelazo i stal170405

 5,0000Opakowania z papieru i tektury1501013023631346671716131Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

MARPOL BIS Joanna 

Graczyk
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010485546671736317Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek 

"MED-DOM" s. c.

 0,8700Opakowania z papieru i tektury1501012516096956171368916Door Szyk Marek 

Dorszyk

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Opakowania z metali150104

 0,0090Opakowania ze szkła150107

 4,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701023837641051147NZOZ ZESPÓŁ 

GABINETÓW 

LEKARSKICH 

"ESKULAP" DARIUSZ 

NOWAKOWSKI

 705,2250Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z0162298079231548435NORDAN SP. Z O.O.

 3,7850Odpady tworzyw sztucznych070213

 20,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 156,9500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 3,9800Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 46,7700Odpady proszków powlekających080201

 1,7800Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 5,4600Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 79,5220Kwasy trawiące110105

 19,1400Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 413,4840Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 106,7440Opakowania z papieru i tektury150101

 41,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,9520Opakowania z drewna150103

 25,8810Opakowania z metali150104

 2,9880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 21,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 114,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 157,6800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 16,4400Odpadowa papa170380

 21,0860Żelazo i stal170405

 2,0500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,2200Odpady tworzyw sztucznych0702135702882297641786297Termotech Sp. z o.o.

 0,1240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,2650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,4550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0350Szkło170202

 4,7680Odpadowa papa170380

 3,0600Żelazo i stal170405

 15,1050Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0010Odpady zawierające rtęć0604043610428306652997494JFarma sp. z o.o.

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0620Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0170Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6307799787881375814GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

JAROSŁAW 

RYBCZYŃSKI

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507108196181381433FRYZJER MĘSKI 

MIROSŁAW GIEROSZ
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705251497671295486Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Głębczyński Waldemar

 0,0200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056396559477821140846Lakiernia Mebli 

Tomasz Lesiński

 0,0270Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,5000Odpady proszków powlekających080201

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010942876652903435LUX MED s. c.

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142505539469680011710"GUCIO" Zakład 

Cukierniczy J. Łuczak

 0,3300Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023614875776172206110Przychodnia 

Weterynaryjna Trivet 

Oliwia Chosia Kwiryna 

Borowicz - Ostrowska 

s.c.

 0,2800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050048275877870011221AGMAR Kazimierz 

Walczak

 0,3370Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0560Żelazo i stal170405
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016037259721162884Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Fabianowska-Antczak

 0,1784Opakowania z tworzyw sztucznych1501024114972586971474809P.H.U. Barbara 

Strzelbicka

 0,0500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120048667597820030009METAL PARK 

WARSZTAT 

METALOWY 

WŁODZIMIERZ 

SMOLIŃSKI

 0,8850Odpady proszków powlekających080201

 1,7600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0026Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1100Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800003773256680001532Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska

 28,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania ze szkła150107

 0,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083021795259721230835MECHANIKA 

SAMOCHODOWA I 

MOTOCYKLOWA 

MATEUSZ GRYSKA
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509368026171893060GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNYCH 

TROSKA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700583927641671714PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101146576981012223Gabinet 

Stomatologiczny 

Roman Pol

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053696160286681989592GRĄB-CAR S.C. 

TOMASZ 

PRZYGOŃSKI 

GRZEGORZ 

PRZYGOŃSKI

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136307509867891006857Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Arkadiusz Jastrzębski

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063651585577842500669HEKERT I 

PANKOWSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0670Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 46,7500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013619136087773252322OSSMET sp. z o. o. 

sp. k.

 1,9000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207803683254356991960275BREWICZ A.K. 

KANIEWSCY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,7300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1400Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507823976171335265GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. LUDMIŁA 

BIADASZKIEWICZ 

STRUGAŁA

 1,2400Zużyte opony160103I60.21.A6312865807772371496ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNIKACYJNYCH 

"ROKBUS" SP. Z O.O.
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 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6309977067772198460PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH 

"SALUBER" Ptak 

Spółka Jawna

 151,2500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126346487997772816981WIELKOPOLSKA 

TECHNIKA 

POWIERZCHNIOWA 

SP.ZO.O.

 16,4000Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 93,7000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 122,0000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 11,6000Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 44,7300Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 1 642,6500Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 9,3000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2506544008950002176PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"KATKA" AGNIESZKA 

KARWASIŃSKA

 1,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084105144706980006226PHU EWMAR SP. J. 

P.RABIEGA S. 

NYCZAK
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 10,3320Zużyte opony160103

 320,6040Metale żelazne160117

 5,5350Metale nieżelazne160118

 13,2840Tworzywa sztuczne160119

 12,9150Szkło160120

 2,2140Inne niewymienione elementy160122

 4,4280Inne niewymienione odpady160199

 4,0590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4860Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,1400Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201044102110016980014869GOSPODARSTWO 

ROLNE WONIEŚĆ SP. 

Z O.O.

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504837436171478906Gabinet Prywatny 

Marian Krasowski

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych1501022505552536171011479PHU Aramir sp.j.

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103636156546222373213Fryzjerstwo Ilona 

Młynek

 0,0110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 2,2220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2505685406181022303K.A.M. "MEDIX" SP. Z 

O.O.

 32,9800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013102626396650012809ZAKŁAD 

REMONTOWO 

BUDOWLANY 

DANBUD

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143012170116652922852TELION SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,2500Opakowania z papieru i tektury1501015316446057481454415TOP FARMS AGRO 

SP.ZO.O.

 4,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16 760,9770Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050119651925211501173NB POLSKA SP. Z 

O.O.

 47,3600Inne niewymienione odpady030199

 25,7600Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 6 065,8710Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 65,8870Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,9300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0360Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 169,8330Opakowania z papieru i tektury150101

 39,2030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 326,2210Opakowania z drewna150103

 0,8200Opakowania z metali150104
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 1,1250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8170Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 67,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,5190Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 350,4200  15.00Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 48,5500Szkło170202

 42,8730Tworzywa sztuczne170203

 0,3600Miedź, brąz, mosiądz170401
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 9,0000Żelazo i stal170405

 0,9340Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,8000Tworzywa sztuczne1601193656393927773270509H.G. AUTOMOBILE 

Sp. z o.o. Sp. k.

 1,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086396464117891032429Auto Rachuba Serwis 

P.U.H. Eugeniusz 

Rachuba

 0,1140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1340Filtry olejowe160107

 1,4000Odpady proszków powlekających0802016303088207820013531PPUH IMIPOL Wiesław 

Imiłkowski

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103680259707822735323BA-TA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Zużyte opony160103

 0,0740Filtry olejowe160107
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 0,4000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702804101788706970009393FIRMA 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWA MAREK 

JOHN

 85,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4 872,7570Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

0203016315155207770003067WIELKOPOLSKIE  

PRZEMYSŁU  

ZIEMNIACZANEGO  W 

LUBONIU  

K/POZNANIA  SA

 15 250,4500Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 12,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 10,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0000Opakowania z drewna150103

 0,0410Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,9490Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 3,5600Żelazo i stal170405

 1,0600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,2900Skratki190801

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030082653246181287183GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WANDA 

NOWAK-ODON

 937,8000Odpady poekstrakcyjne020303DG24.42.Z6321001307860005532PHYTOPHARM 

KLĘKA S.A.

 2,7640Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 219,6010Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,4100Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510

 2,4530Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 5,7610Odpady ciekłe inne niż wymienione w 

07 05 80

070581

 23,4250Opakowania z papieru i tektury150101

 25,6520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8000Opakowania z drewna150103

 3,8500Opakowania ze szkła150107
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 0,9770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 17,2240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 15,9590Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 11,1850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4060Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,2940Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 2,1300Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,0130Aluminium170402

 0,0080Żelazo i stal170405

 7,4180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,9800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086315034807820007536ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY Top 

Druk s.c.
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 0,0100Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5800Aluminium170402

 0,0950Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118DJ28.63.Z0008192727660006001WIELOBRANŻOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW ZPCHR

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0000  1.20Wodne ciecze myjące120301

 0,2350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0580Zużyte opony160103

 0,0800Tworzywa sztuczne160119
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 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Tworzywa sztuczne170203

 0,0100Aluminium170402

 137,0400Żelazo i stal170405

 0,1650Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801044114222727881131489Aneta Górska

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304421447821965133Gabinet Lekarski Zofia 

Horbaczewska

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3005106486652811839PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ KAWMED

 0,0024Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.31.Z0107851869520008596DR ZDROWIE Spółka 

Akcyjna

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,0870Opakowania z papieru i tektury1501012509917416171962795CUKIERNICTWO 

PIEKARNICTWO T. G. 

J. VOGT SP. J.

 0,6580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2020Opakowania z metali150104

 0,0100Opakowania ze szkła150107

 0,3000Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 13,4000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

1012085701347797660012421CENTRUM CERAMIKI I 

TECHNOLOGII 

DARIUSZ KĘPKA

 8,4030Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania z drewna150103

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004068407772661136Galeria Urody Kamila 

Rogalska

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3012402639680910963DENTICA KINGA 

OLEK-BECLA

 63,3400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DN36.11.Z3001951296191954215"ANTEX" RENATA, 

ANTONI TROJAK S.J.

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,9900Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,9390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1650Żelazo i stal170405

 5,9400Opakowania z papieru i tektury1501011926226695921987110FARUTEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,8600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705040028311885840305402OTiK SP.ZO.O.

 1,6300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001382847791609355PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MICHAŁ 

STRZYŻOWSKI

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013278926681294134"FEMINA" 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNYCH 

ŚRODOWISKOWYCH

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083641294606661913479MECHANIKA 

POJAZDOWA "AUTO 

PAULO" Paweł 

Wałowski

 0,2230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080004771566210004289ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

ORLI

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306080999720245740NZOZ GABINETY 

LEKARSKIE TOMASZ 

STĘPKA

 0,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007628357811814450NZOZ EMELDENT

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308301367831125038INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA, 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

MIEJSCU WEZWANIA, 

"IMPLANT-SYSTEM" 

RAFAŁ RADZEWSKI
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020111007811135619Pielęgniarstwo 

Rodzinne Joanna 

Faleńska

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346501649541308352TWÓJ UŚMIECH 

PRAKT. STOM. D. 

ŁOMOZIK

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6301282357841031824AUTO NAPRAWA 

WŁODZIMIERZ 

TOMCZAK

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708319527661106259Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Elżbieta Szczepaniak

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501015720416687641818873Firma 

Handlowo-Usługowa 

"RAF" Rafał Enke

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Zużyte opony160103

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085702113567641024050SKUP  I  SPRZEDAŻ  

SUROWCÓW  

WTÓRNYCH  JERZY  

JAGODZIŃSKI

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0410Filtry olejowe160107

 0,9600Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305083601635136981837900DALTRANS HENRYK 

DALASZYŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 14,4000Zużyte opony160103

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.A0127029005212500997KARMAR S.A.

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 29,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396495047811647377Zespół Lekarza 

Rodzinnego "Zdrowa 

Rodzina" s.c
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 11,1430Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G52.11.Z0132337025212935933AREL SP.ZO.O. SP.K.

( dawniej REAL SP. Z 

O.O. I SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA)

 99,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 13,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 41,6310Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,7500Żelazo i stal170405

 0,1400Odpady metalowe0201103635957406070082590AGRO-PIG Prosna Sp. 

z o.o.

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312497007871807471Pielęgniarsko-Położnic

zy Ośrodek Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "FAMILIA" s.c.

 0,0550Zmieszane odpady opakowaniowe1501062505758476221014481FIRMA HANDLOWA 

"TO-JA" S.FRANKA 

SPÓŁKA JAWNA

 12,2000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A4100080046960007323MRÓZ S.A.

 13,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0020Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707759007641104949KONTRAKTOWY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA STAŃCZAK

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312418217831513059Poradnia 

Stomatologiczna 

"BaKaJa"s.c

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.A6308089877771796271PRZEDSIĘBIORSTWO  

USŁUG  

KOMUNALNYCH 

SP.ZO.O. - 

Oczyszczalnia 

Ścieków w Bytkowie

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 27,0000Skratki190801

 81,0000Zawartość piaskowników190802

 2 706,6000  438.51Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,0000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 12,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086346370577772809509PPH MAT-GUM s.c. 

Tadeusz Maćkowiak 

Wiesława Maćkowiak, 

Adam Maćkowiak
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027394677851760105BIO ECO Gabinet 

Kosmetyki Naturalnej 

Agnieszka Mielcarek

 0,0016Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182505532606221716088PHU ELEKTRO CAR 

SERVICE Piotr Lisiecki

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506928956171231726Poradnia 

Specjalistyczna Chirug 

Zdzisław Królak 

(dawniej 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"CHIRURG")
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311187537811317243SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

GRAŻYNA 

JARZĄBEK-BIELECKA

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010488739111817217Indywidualana 

Specjlaistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marek Kola¶niewski

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213H55.30.A2506682186221047842RESTAURACJA 

PENSJONAT LIDO

 0,0070Opakowania z papieru i tektury1501013004293437661924408WEKWERT & MELER 

s. c.

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 19,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.B3100136526650001154MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. ZO.O.

 0,0960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 14,7400Inne niewymienione odpady170182

 0,2960Tworzywa sztuczne170203
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 0,1640Miedź, brąz, mosiądz170401

 77,5400Żelazo i stal170405

 0,0600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 5,6900Opakowania z papieru i tektury1501013001785919680877817JAKO SP. Z O.O.

 5,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6312506077791461438Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Tamara 

Pawlaczyk-Kamieńska

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3116213366681809911GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.DENT. TOMCZYK 

MARTA BOŻENA

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306510957821726411Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowej Izabela 

płonka

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033114944066671087161P.S. ESKULAP

703



 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030210502208942961611WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM TERAPII 

HIPERBARYCZNEJ I 

LECZENIA RAN

 49,6000Metale nieżelazne1912036309940567772112228F.U.H. SKRZAT 

Jarosław Szymkowiak

 9,4000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.13.A3019837809231692379FIRMA SŁOMIŃSKI 

OD 1904 SPÓŁKA 

CYWILNA ZDZISŁAWA 

SŁOMIŃSKA-FABIŚ , 

DOMINIK 

SŁOMINSKI-FABIŚ , 

RYSZARD OLECH

 19,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2900Metale żelazne160117

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110205656652305929NZOZ PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH "VITA" 

S.C D. Antkowiak, A. 

Babecka, M. Grzelak, 

D. Król

 0,1000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 20,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083004135957822371022VOYAGER GROUP Z. 

GRABSKI, B. 

NAWROCKA SPÓŁKA 

JAWNA

 9,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0780Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7700Zużyte opony160103

 1,4500Filtry olejowe160107

 0,1500Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1560Metale żelazne160117

 3,9600Tworzywa sztuczne160119

 0,0900Szkło160120

 0,2100Inne niewymienione elementy160122

 0,2100Inne niewymienione odpady160199

 2,4210Aluminium170402

 4,5320Żelazo i stal170405
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001688658641768064SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA JUDA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509372106221820118INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI ZOFIA 

KLIMEK

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096315337717870005657Apteka POD 

SATURNEM Hanna 

Kerger-Zatoń

 25,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053111055406661418188"BRAWO" Usługi 

Tartaczne Dudzińska 

Dorota

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,6500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205017264326 000085272346985STENA RECYCLING 

SP. Z O.O.ODDZIAŁ W 

SWARZĘDZU

 3,1190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,4200Benzyna130702

 1 377,4610Opakowania z papieru i tektury150101

 141,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 407,1000Opakowania z drewna150103

 111,7000Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,4740Opakowania ze szkła150107

 6,8120Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0090Płyny hamulcowe160113

 0,7600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 260,7390Metale żelazne160117

 6,2510Metale nieżelazne160118

 4,4320Tworzywa sztuczne160119

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 36,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,9800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1670Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0030Asfalt zawierający smołę170301

 0,7750Aluminium170402

 1,4200Żelazo i stal170405

 0,1690Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 71 330,3950Odpady żelaza i stali191001

 0,4510Odpady metali nieżelaznych191002

 1,2000Lekka frakcja i pyły zawierające 

substancje niebezpieczne

191003

 1 438,6600Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05191006

 11 232,8950Papier i tektura191201
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 10 679,3240Metale żelazne191202

 2 944,2000Metale nieżelazne191203

 0,7560Tworzywa sztuczne i guma191204

 4,8200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 23 847,4800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 82,6800Odpady ulegające biodegradacji200201

 10,9000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345143727842245409NZOZ 

PIELEGNIARSKA 

OPIEKA DOMOWA 

"PIGUŁKA" Anna 

Bartłomiejczak, Ewa 

Bentkowska

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186312578167781346888WOJEWÓDZTWO 

WIELKOPOLSKIE Z 

SIEDZIBĄ URZĘDU 

MARSZAŁKOWSKIEG

O WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 

W POZNANIU

 6,6350Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0160Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,7170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4200Tworzywa sztuczne170203
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 3,1700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,7470Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033001764685951421048PW "GÓŹDŹ SP. J.

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023642702527642672472Przychodnia 

Weterynaryjna Małych 

Zwierząt MEDWETAR 

S.c. Anna Białkowska, 

Ryszard Solecki

 0,5320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z6305624407841189028P.H.U. "ZŁOM - CAR" 

Jerzy Ratajczak

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,6400Zużyte opony160103

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0230Płyny hamulcowe160113

 0,4300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 90,0700Metale żelazne160117

 2,4630Metale nieżelazne160118

 3,8200Tworzywa sztuczne160119

 1,5500Szkło160120

 1,3000Inne niewymienione elementy160122

 3,5600Inne niewymienione odpady160199

 0,6650Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1080Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0440Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605066395236907822079741VOITH INDUSTRIAL 

SERVICES SP. Z O.O.

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4101728806981030391PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO LEK. 

PAWEŁ GÓRZNY

 1 349,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023027063096070080935Pieringer Recycling 

Polska Sp. z o.o.

 69,8600Metale nieżelazne191203

 946,4300Tworzywa sztuczne i guma191204

 21,1700Tekstylia191208

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6342977277791129017INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

DZIEDZINIE 

STOMATOLOGII 

OGÓLNEJ MONIKA 

WIZNER

 1,6800Odpady tworzyw sztucznych0702130004548189230025563SPÓŁDZIELNIA 

IWALIDÓW 

"POWSTANIEC"

 1,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 2,8500Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0010Aluminium170402

 7,3900Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6140Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013006013686060048924POMAX Wózki 

Widłowe S.c.

 1,5900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1080Opakowania z drewna150103

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2130Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107
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 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,2800Metale żelazne160117

 0,2800Tworzywa sztuczne160119

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3520Żelazo i stal170405

 15,7550Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DH25.11.Z2506334216221355644TRASKO STAL SP. Z 

O.O.

 26,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 348,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 8,3480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 43,4400Żelazo i stal170405

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.31.Z3606022205272739578Alba Trade sp. z o.o.

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6325001247870006792APTEKA PANACEUM 

S.J. E.BRATEK, E. 

MELKOWSKA

 2,1570Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.50.Z0004777886220006048SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNEJ

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,8500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Zużyte opony160103

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 48,1900Żelazo i stal170405

 4,4500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201053016641129721224846Axis Group sp. z o. o.

 0,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Opakowania z drewna150103

 0,9500Metale żelazne160117

 1,1600Metale nieżelazne160118

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 9,4000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001030005665178250003251Zakłady Mięsne 

ŁMEAT-ŁUKÓW S.A.

 2,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 39,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 38,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6000Zużyte opony160103

 0,6240Filtry olejowe160107

 10,4000Metale żelazne160117

 0,1850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Inne baterie i akumulatory160605

 0,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Aluminium170402

 9,0000Żelazo i stal170405

 1,5000Mieszaniny metali170407

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100740916681090294INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

WIESŁAWA 

OBERSZTYN

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3110179206681683226GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

PROMED
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 1,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042515249935140134565MAGMAR 

MAGDALENA 

BARTKOWIAK-STRZE

LECKA

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501013003895376191215328IRENA GOJ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE

 0,0574Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,8600Opakowania z papieru i tektury1501013025484777642558871TABACCO Artur 

Malczewski

 1,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 129,9000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226306890637811095831"REMARK-KAYSER" 

SP.Z O.O.

 35,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 11,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1800Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025700465327661451482USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

ROMAN DEMCZUK
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 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,9680Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105DH25.24.Z3002839226652782061KRJ DISPLAY SP. Z 

O.O.

 0,6550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,7000Skratki1908015700523437641206176PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

PRODUKCYJNE 

"ELMECH"

 4,3200Zawartość piaskowników190802

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100814066671018674Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Zając

 0,4690Metale żelazne1601175703090847641349875Blacharstwo 

Samochodowe 

Zygmunt Bednarek

 19,2400Wybrakowane wyroby101382DG24.62.Z6301453577810017450KREISEL TECHNIKA 

BUDOWLANA  SP.Z 

O.O.

 1,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 53,5800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

716



 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 66,6700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 66,6700Papier i tektura191201

 94,0900Inne niewymienione odpady060199DG24.15.Z3007014087822411342PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-CON

SULTINGOWE ADOB 

SP.Z O.O. S.K.

 0,7000Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002

 195,5800Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 35,3240Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 63,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania z drewna150103

 69,2800Opakowania wielomateriałowe150105

 40,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0383Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0639Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 398,1700Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0400Inne baterie i akumulatory160605

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,0250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055709042147641413975ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY "PAR-KAM" 

MARIAN KAMIŃSKI

 0,0450Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304DL31.30.Z3005908026972208406TKH KABELTECHNIEK 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0165Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 9,4917Inne niewymienione odpady120199

 10,7330Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3210Opakowania z drewna150103

 0,0865Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0710Tworzywa sztuczne170203

 0,1610Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,1300Żelazo i stal170405

 0,0390Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,0200Opakowania z papieru i tektury1501016300331387780041307PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE FORDEX 

SP.ZO.O.

 0,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080004774307880008025ROLNICZY  

KOMBINAT  

SPÓŁDZIELCZY  W  

GŁUPONIACH

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014986207481289382Indywidualna Praktyka 

Lekarska Lucyna 

Świątkowska - 

Byczyńska

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033617108687772545714Kroplówka.pl ŁUKASZ 

ŁUKASZEWICZ

 1,0710Opakowania z papieru i tektury150101DA15.12.Z6301880077880023220UBOJNIA DROBIU 

LESZEK JERZY 

SMOLAREK S.J.

 5,5820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 2,6000Żelazo i stal170405

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184111572037851119503PA-GRA Pawlicka 

Grażyna

 0,2520Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183017786727851793027"SZPITAL W ŚREMIE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 11,1150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2780Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,6270Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 44,2670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,0580Papier i tektura200101

 1,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053017152307631380731Stol-Buk Krzysztof 

Chodzyński

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0360Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013110107856652293586STAL-POL 

LIBERKOWSKI I S-KA

 0,1830Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Szkło160120

 0,0450Aluminium170402

 88,9330Żelazo i stal170405

 14,2000Opakowania z papieru i tektury1501016343468807822239989"MAKASAR" SP. Z 

O.O.

 8,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 8,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0130Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013000376667671283371P.H.U. "MABO" 

BOGDAN KLOCEK

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9500Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2101701425951100525NZOZ PRZYCHODNIA  

"PUL-MED"

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082510280606211118581PPHU Karol 

Frankowski
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 0,2000Filtry olejowe160107

 0,9500Metale żelazne160117

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102742006681291940GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HANNA KOWALCZYK

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,2430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250682721 000269720220119PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

M-DENT

 5,4000Wybrakowane wyroby1013825700281037640203431ZAKŁAD 

BETONIARSKI 

INFRABET Krzysztof 

Grzybowski

 27,3600Opakowania z drewna150103

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5 001,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,9500Metale żelazne191202

 16,2400Opakowania z papieru i tektury1501013015925427811858105MS Market sp. z o.o.

 2,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 9,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043016795627661982475FORESTLAND SP. Z 

O.O.

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105720381007642275334Gospodarstwo Rolne 

Ewa Krzeszewska

 647,6240Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206013802653109950251282Piekarnia Gwóźdź Sp. 

z o.o. Sp. K.

 9,3200Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 4,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 45,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1980Opakowania z metali150104

 168,9800Opakowania wielomateriałowe150105

 1,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2000Opakowania ze szkła150107

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2020Aluminium170402

 3,1520Żelazo i stal170405

 0,4400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 120,5600Papier i tektura191201

 4,2370Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036312057207772293709ZEM Swarzędz sp. z o. 

o.

 1,1800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 29,9200Żelazo i stal170405

 3,1500Inne niewymienione odpady0606992505213436220105804WODKAN 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI S.A.

 0,1080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0890Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 26,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 0,0660Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,8470Tworzywa sztuczne170203

 1,3730Miedź, brąz, mosiądz170401

 22,8370Żelazo i stal170405

 2 561,8100Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 117,4400Skratki190801

 10 821,3100  1,616.16Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 87,6000  39.95Osady z klarowania wody190902

 81,4000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,0400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0150Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.50.Z5700514967661002407ZABAWKARSTWO 

Jan Pietruszczak

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2430Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0150Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509350276181101155INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - IWONA 

PODGÓRSKA

 224,0000Opakowania z papieru i tektury1501013671154346192034758PROPAK 

OPAKOWANIA Sp. z 

o.o. Sp.k.

 14,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056302620707850010299ODLEWNIA ŻELIWA 

ŚREM S.A.

 24,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 25,1450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 46,6000Żużle odlewnicze100903

 12 171,9000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 3 746,6000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 227,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,0490Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

726



 1,4490Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 11,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 33,6000Opakowania z drewna150103

 14,6000Opakowania z metali150104

 2,0330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3 607,7000Żelazo i stal170405

 0,1000Mieszaniny metali170407

 2,4430Inne niewymienione odpady0301993004614606211671295PW NAGLAK 

WOJCIECH NAGLAK

 2,5000Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,9600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,1900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,2070Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 0,6860Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8880Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,3400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,4900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 82,8320Inne niewymienione odpady120199

 4,5350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0420Metale nieżelazne160118

 0,9200Szkło160120

 0,6300Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186343632757871171547Apteka Panaceum 

Justyna 

Cyranek-Czerwińska

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307405167871211229Gabinet 

Stomatologiczny 

Dagmara Bielak
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 484,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052504654556191002130P.P.U.H."DOMEL" SP. 

J. ZBIGNIEW,JACEK, 

TOMASZ DOBIEŃ 

ZPChr.

 0,5000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 593,1000Żelazo i stal170405

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344907896971859515Gabinet 

Stomatologiczny 

Sławomir Jurkowski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000126801 002795250000251PKP S.A. Oddział 

Kolejowa Medycyna 

Pracy Kolejowy Zakład 

Medycyny Pracy w 

Warszawie

 0,4710Opakowania z papieru i tektury1501013801012587773005635PHU JOANNA 

CHUDZIŃSKA
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 0,0534Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,1000Zużyte opony1601031902651425930003113MASTER SERWIS 

OPON SP. Z O.O.

 0,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2509521036221862275INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. ANETA 

PASZKOWSKA

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5700530587641104470Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Banaś

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509160606221631009GABINET 

INDYWIDUALNEJ 

PRAKTYKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

MARIA KOWLSKA

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025700898507661012802MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO 

ZBIGNIEW WRZOSEK

 0,0300Szkło160120

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,1000Piaski ze złóż fluidalnych190119

 2,7000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032507516176222148798"WEKO-POLSKA" SP. 

Z O.O.  MOSZCZANKA

 0,2490Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 0,0447Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 13,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 22 454,9200  885.00Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0160Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

1605050100171685260304484ABB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250858249 000216171838090NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA S.C.

 6,0400Odpadowa tkanka zwierzęca0201023023262807861681347SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE SEBASTIAN 

PACHURA

 7,2900Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 5,8500Inne niewymienione odpady020199

 0,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203
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 1 590,3300Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203806312737037772321162POZNAŃ ONION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 18,3200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,0400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8000Skratki190801634638571ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

DOMINOWIE

 4,1000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101000377609GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501012505273116180009200"MAL-BUD" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE SŁAWOMIR 

SZYMAŃSKI

 0,4550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3 058,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207805701455477640205602AGROMIAST SP. Z 

O.O.

 50,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398063307821958771TRZECIAK KRYSTIAN 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 46,1650Odpady tworzyw sztucznych0702133000864759721115732Simplicity sp. z o. o.

 5,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140000636505250009358INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ

 0,3730Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112DI26.21.Z2503663806220013284Ew-Mar Marek 

Mięczkowski

 0,8700Opakowania z papieru i tektury1501013691488577773303806FRESH SLAW Sp. z 

o.o. sp. k.

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5720229267841884917NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "ORTO 

PLUS" BARTOSZ 

KOWALSKI

 0,0140Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055721304787631829094Optimet sp. z o.o.

 21,9500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023021541986070013815Firma Angelo Adam 

Gołuch

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Szkło200102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039712334889231139240PIELEGNIARKA 

ŚRODOWISKOWA 

TERESA KARPIŃSKA
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 181,0060Opakowania z papieru i tektury1501011408828855213428569Euro-Pegaz sp. z o.o. 

Logistyka sp.k. 

(dawniej Euro-Pegaz 

Logistyka sp. z o.o.)

 11,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7200  0.00Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607083670322708792691299Waster sp. z o.o.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703659937642059323Poradnia Opieki 

Paliatywnej 

HOSPICJUM 

DOMOWE IM. SŁUGI 

BOŻEJ STANISŁAWY 

LESZCZYŃSKIEJ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510095879680235237Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Regina Wolarz

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516251746181633998Praktyka Lekarska 

Krzysztof Sieradzki

 0,0030Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209CB14.13.Z3100383626680004507PPHU "FAMEX" 

KRZYSZTOF 

CHORĘZIAK

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z drewna150103

 0,1380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208300733041FIRMA 

USŁUGOWO-TRANSP

ORTOWA "VAMIR 1" 

S.C. ANDRZEJ 

WIENKE JOLANTA 

WITCZAK
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 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0130Metale żelazne160117

 0,0020Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026322807347791278237IRK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

RYSZARD 

KLIMASZEWSKI

 6,7200Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306091187781053264DARIUSZ SZPUREK 

Specjalista w 

Położnictwie, 

Ginekologii i Onkologii 

Ginekologicznej
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 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506394585140139605SPZOZ MIEJSKO 

GMINNEGO 

OŚRODKA ZDROWIA 

W MIKSTACIE

 915,0000Odchody zwierzęce0201063634027577773257845Linka s. j.

 0,3340Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803123633825527773257868PRESTON sp. z o.o.

 107,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0210Aluminium170402

 0,1100Żelazo i stal170405

 88,9300Papier i tektura191201

 0,5300Odpadowa tkanka zwierzęca0202024114327219231450966GOSPODARSTWO 

SPECJALISTYCZNE 

HODOWLA DROBIU 

KRZYSZTOF 

ROSTKOWSKI

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0003Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015702233887631534246Maria Arcimowicz
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0002Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053667132519680815437Auto-Serwis Marecki 

Marek Lajnert

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,6000Żelazo i stal170405

 7,6800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003734806960007292GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 5 260,2500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705042510214996221088982Usługi 

Ogólnobudowlane Anna 

Chleboś

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504874456221277631SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

PRZEMYSŁAW 

FRĄCKIEWICZ

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych1501023017781986652976546Art-Metal sp. z o.o.

 1,3400Papier i tektura200101

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100486336651033311Gabinet Urologiczny 

Mirosław Bogacki
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116021616652662374Centrum Pielegnacyjne 

Zielony Dom s.c.

 130,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073026202237822567251MAGARD SP. Z.O.O.

 14,8200Drewno170201

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096315076387880010921APTEKA PRYWATNA 

BARBARA 

PONIEDZIAŁEK

 1,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085707707367641566213Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Damian Mrotek

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 29,5000Zużyte opony160103

 0,1290Filtry olejowe160107

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0290Metale nieżelazne160118

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304063619720292099Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Grajek

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.30.A6310884147880007830PRZEDSIEBIORSTWO  

ENERGETYKI  

CIEPLNEJ  SP.ZO.O.

 7,6820Żelazo i stal170405

 1,5000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 35,2500Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008154549680289598Studio Paznokci i Rzęs 

Monika śledź (dawniej 

Salon "MONIKA" 

Monika Śledź)

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3102351346671170117GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. EWA 

SZCZEPAŃSKA

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146320275447820014039"DAFFI" - FIRMA 

HANDLOWA TOMASZ 

SKRZYPCZAK

 0,3400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321099347811360523Gabinet 

Stomatologiczny 

Włodzimierz Łojewski

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086310819907821176838BOSCH SERVICE 

"FOLTYŃSKI I 

SYNOWIE" 

GRZEGORZ 

FOLTYŃSKI

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5600Zużyte opony160103

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0168Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,0080Opakowania z papieru i tektury1501013116116806651190364Sklep Branży 

Spożywczej Danuta 

Wiśniewska

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4 972,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

1705033001194187811717907G DEL EKO Jakub 

Koliński

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103023570856221237844Salon Fryzjerski Dorota 

Zwierz
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 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501440536171084946Lidia Cieślicka Gabinet 

Stomatologiczny

 0,4100Opakowania z papieru i tektury150101632511211LEOBUS MOTEL XXI 

WIEK Leon Zdzisław 

Kaczmarek

 0,3200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,9800Opakowania ze szkła150107

 8,3700Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 17,3000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 12,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015702334127671031178Spółdzielnia 

Mieskzaniowa w 

Borucinie

 16,0000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

0203016397496777822162376EKOS  POZNAŃ  SP. 

Z O.O.

 21,0000Inne niewymienione odpady070599

 1,0000Wody popłuczne i ługi macierzyste070701

 1,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 62,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 29,5000  0.35Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 2,6090Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 1,5000Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 527,8220Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1 061,4600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 5 688,6310Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 8,3800Inne emulsje130802

 34,3640Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania ze szkła150107

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5710Filtry olejowe160107

 0,2280Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 54,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0190Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 6,4800  0.26Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 19,5000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 709,4000Inne niewymienione odpady160799

 48,0000  2.26Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 419,6290  20.98Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 213,4500  117.40Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205
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 114,1680  57.08Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 556,5910Oleje i koncentraty z separacji190207

 570,0000Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego

190502

 511,0000Skratki190801

 414,8800  62.23Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4 826,2560Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 60,3200  2.47Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 14,0000Inne niewymienione odpady190899

 13,0000  1.30Osady z klarowania wody190902

 241,0060Metale żelazne191202

 1,8000Szkło191205

 3 967,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 3 616,5600Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 1 275,4600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 2 951,3400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 984,6700  196.94Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100004784577850006091ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA IM. 

TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002207327772884586Gabinet 

Stomatologiczny 

AMDENT s.c. 

Agnieszka i Michał 

Marcinkowscy

 4,4020Inne niewymienione odpady0901996342540967891317540DRUKARNIA POLI 

DRUK POZNAŃ 

MROWINO

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 93,3900Papier i tektura191201

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033633007909680977720Stomatologia 

Kozaneccy s.c.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096302191917870022986APTEKA "POD 

ZŁOTYM 

MOŹDZIERZEM" MGR 

FARM. KOMIN 

URSZULA

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346016167831396731NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"JOMA-DENT" 

JOANNA MAJEWSKA
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507692966181388783Gabinet Medycyny 

Pracy Ewa Karwacka

 0,9120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085703022837641796232ALTVATER PIŁA SP. Z 

O.O.

 3 617,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 979,6640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5840Opakowania z metali150104

 19,8200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3600Opakowania ze szkła150107

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0920Zużyte opony160103

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,7340Żelazo i stal170405

 4 241,7600Inne niewymienione odpady190599

 344,6520Metale żelazne191202

 0,7600Metale nieżelazne191203

 925,8640Tworzywa sztuczne i guma191204

 422,0400Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 8 180,9400Odpady palne (paliwo alternatywne)191210
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 37 199,6970Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,8400Papier i tektura200101

 633,4800Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,3000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101588246681065468PORADNIA LEKARZA 

RODZINNEGO

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508426566171081801Zakład 

Fryzjerko-Kosmetyczn

y Justyna Pohl

 0,1440Opakowania z tworzyw sztucznych1501023013879026211619633"Team - Dach" Paweł 

Grzesiak

 14,8840Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,9080Drewno170201

 0,2720Metale nieżelazne191203

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703718647651075729Usługi Transportowe i 

Naprawy Pojazdów 

"JAN-WAL" Drejws 

Waldemar

 0,0010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,2000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 1,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 33,2200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053006407766222569169Z.P.H.U. FRONTCZAK 

MARCIN

 0,1970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508194796181043311Gabinet Lekarski 

Katarzyna 

Serwa-Piekarska

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.31.Z1929717085882063257Apteka Gemini Hutter 

sp. z o.o.

 0,2390Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8960Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.23.Z3110673256681693006"SINTUR" SP. Z O.O.

 0,1700Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 13,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 18,8970Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 0,0240Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2690Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4910Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 14,7140Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,8330Aluminium170402

 34,4600Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4170Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806
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 114,7540Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 59,5700Opakowania z tworzyw sztucznych1501023003741746972190758FDW PASZE SP. Z 

O.O.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100484556651058558Gabinet Neurologiczny 

Henryka Krupczyńska

 0,0139Opakowania z papieru i tektury1501013657432217773198634Tomasz Bernaczyk

 1,0000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201823007495857642310510ZESPÓŁ SZKÓŁ 

CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

ROLNICZEGO IM. 

MICHAŁA DRZYMAŁY 

W BRZOSTOWIE

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310276257891077610GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA 

URBANIAK

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101633636661028056prywatny gabinet 

lekarski lek. Beata 

Skoczylas
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 0,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013001772846221395164Z.U. METAL-SZLIF 

Bartosz Kędzierski

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Metale żelazne160117

 0,9200Opakowania z papieru i tektury1501014103189116961119627Drukarnia Michalak 

Marek Michalak

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023020580986192019782GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANIMALS LEK. 

WET.NATALIA 

GRUSZEWSKA-SZLA

CHETA, LEK. WET. 

PRZEMYSŁAW 

SZLACHETA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143013797136222622633BUDO TŁUMEX ZPHU 

EXPORT IMPORT 

PRZEMYSŁAW 

PASZEK

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6700Żelazo i stal170405

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036302441197881091761Gabinet Lekarski Jan 

Brudło
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103671406981002420NZOZ OKO-MED Maria 

Napiórkowska-Szewcz

yk

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083683950169721278747Żurawie Polska 

Lewandowska Spółka z 

.o.o. Sp. k.

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0538Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103634362927 000277772663247Stomatologia 

INTERDENT Sp. z o.o.

 0,6020Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001033023332397642093308AUTO CARS Grzegorz 

Werwiński

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1920Metale żelazne160117

 0,0850Metale nieżelazne160118

 453,3600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083616723757822586308DRUKARNIA 

IMPRESTA TADEUSZ 

RYBCZYK SP.J.

 0,2300Inne niewymienione odpady070299
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 7,3370Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 18,6990Inne niewymienione odpady080399

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,2450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2300Opakowania z metali150104

 3,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0166Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095703110237641803251SOKAL Sp. j.

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302054102734406971018017REFEL Andrzej Prus

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z6341848167822158831MICHAŁ BEYER 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309951627791271465nzoz POMOC 

DORAŹNA, 

TRANSPORT 

MEDYCZNY PMC 

PROFESSIONAL 

MEDICAL CARE
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 0,1920Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050171963005220004617URZĄD DOZORU 

TECHNICZNEGO

 0,5800Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0440Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0545Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0810Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1040Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0700Inne baterie i akumulatory160605

 1,3690Tworzywa sztuczne170203

 0,5840Żelazo i stal170405

 0,2930Mieszaniny metali170407

 0,3110Papier i tektura191201

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701811417671089172Elektromechanika 

Tadeusz Bulawa

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,4400Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118
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 0,0160Tworzywa sztuczne160119

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025715717831705652VITMEDICA S.C.

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300625156 000217772999384STOMATOLOGIA S.C. 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA

 196,0250Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.23.Z5720001787630003707"DORA METAL" SP. Z 

O.O.

 1,7550Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,7900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0700Inne niewymienione odpady120199

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Opakowania z drewna150103

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3500Opakowania z papieru i tektury1501015701857367671006832Transbet Andrzej Skiba

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.A2504426036180033902KALISKIE LINIE 

AUTOBUSOWE SP. Z 

O.O.

 1,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8210Zużyte opony160103

 49,1740Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0880Filtry olejowe160107

 25,2760Metale żelazne160117

 0,0364Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,7000Zużyte opony1601033007687896652362904MOGAZ ZBIGNIEW 

ŚMIGIELSKI

 2,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039707573099231507413Kamiński, Buschke, 

Surowińska Lekarze 

Spółka Partnerska"
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 2,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053016899396192013058"MITEX" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,1800Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514776446171313559Gabinet Lekarski 

Władysław Rejek

 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019010906181111136Studio Tatuażu 

Artystycznego Lupus 

Tatto Robert Woźniak

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509457415140159269Przychodnia 

stomatologiczna 

"SANODENT" s.c

 40,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111DG24.11.Z3501389906770067397LINDE GAZ POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,3600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082509418786191614399PPHU PILAREK Rafał 

Pilarek
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 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100720116661042688GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RENATA 

GRALEWSKA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5715072197631031812Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna 

Maciejewska-Cenker

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311733157891472909PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"AR-MED" S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503798406171294856Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

med. Alina budzyńska 

okulista

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093000534127851718847APTEKA ODLEWNIK 

SP. Z O.O.
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 5,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801114115376386972120278JAMALEX SP. Z O.O.

 5,0000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1 190,1900Kwasy trawiące110105

 0,8480Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 110,5220Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 24,6980Inne niewymienione odpady110199

 47,9260Cynk twardy110501

 196,8290Popiół cynkowy110502

 3,5220Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

110503

 19,8660Zużyty topnik110504

 142,5500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 11,2900Opakowania z metali150104

 0,5860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9820Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 0,4800Opakowania z papieru i tektury1501010101114308860015867"HOPPECKE 

BATERIE POLSKA"   

SP. Z O.O.

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 753,2140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,8700Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0050Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 4,0900Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026345020216681031759Gabinet Weterynaryjny 

Prywatna Praktyka 

wet. dr Paweł Antosik

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.14.F251647520 000266221254297Praktyka Higienistki  

Szkolnej Gabriela 

Warszawska

 15,2300Opakowania z papieru i tektury1501013021838636991954180Przedsiębiorstwo 

Handlowo Produkcyjno 

Usługowe "ALEX" sp. z 

o.o.
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 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 45,7000Opakowania z metali150104

 0,5180Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.81.A5720885177661023705PIEKARNIA TOMASZ 

CIESIELSKI

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250844721 000396222258423NZOZ Świadczenia 

Pielęgniarsko-Położnic

ze "Medyk-Pol"

 0,0120Opakowania z papieru i tektury1501015705219217641090466ZAKŁAD USŁUG 

WODNYCH I 

KANALIZACYJNYCH

 0,1380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Tworzywa sztuczne170203

 0,0800Żelazo i stal170405

 3,2800Skratki190801

 5,6100Zawartość piaskowników190802

 262,5500  64.72Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 23,9400  9.71Osady z klarowania wody190902
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 0,0750Opakowania z tworzyw sztucznych1501022506880436191490879Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"PATRYK" Mikołajczyk 

Ilona

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346142407861614486 LEKMED-BIS S.C. 

PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZY 

RODZINNYCH

 0,3994Opakowania z papieru i tektury1501013013746447841882485Przemysław 

Częstochowski

 0,0602Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803023471359680302347Zakład Mięsny Tomasz 

Łucyk

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6395618967772349918PUW MEDICAL SP. Z 

O.O.

 0,2000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110677106671256362GABINET LEKARSKI 

DERMATOLOGICZNY 

LEK. MED. EWA 

MACHOWIAK-SĘK

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039703436489231040168PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI LEK. MED. 

SŁAWOMIR 

KOWALSKI
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 0,5070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.30.A012513262 003465260013054KASA ROLNICZEGO 

UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNEGO 

ODDZIAŁ 

REGIONALNY 

POZNAŃ

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 11,0100Drewno170201

 0,2500Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,5500Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6305366617810008876"PIERROT DENTAL - 

LABOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 109,0000Odpady tworzyw sztucznych0702135708489417642163931SWISSPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4200Opakowania z drewna150103

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3519Opakowania z papieru i tektury1501013028439577631966632Firma Handlowa 

Justyna Grela

 0,0476Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6950Opakowania z tworzyw sztucznych1501029300874498940002921Biuro Wdrożeniowo- 

Projektowe SABEL 

Sabat Roman

 2,4500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113002629895140280752EUROS sp. z o. o.

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010969326991409459EWA 

ANDRZEJEWSKA 

SZKOL-MED

 3,1900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DN37.10.Z6302127707831020032ESBUD MAREK 

STACHURSKI

 2,2760Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1100Papier i tektura191201

 31,2740Metale żelazne191202

 1,9640Metale nieżelazne191203

 1,0100Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,0900Opakowania z tworzyw sztucznych1501022509208536181869784PUH ARCOM s.c. 

(dawniej PUH ARCOM 

S.C. A. GLINKOWSKI 

M. SZCZEPANIK)

 0,0400Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603066301357907790019456B&M Professional 

Mirosław Suwalski

 1,8200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086315538687880007391BEDNAREK 

TRANSPORT SPÓŁKA 

JAWNA

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0820Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053009028809680924818Mechanika Pojazdowa 

i Usługi transportowe 

Damian Maziarczyk

 0,1800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1910Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 1,2000Metale żelazne160117

 0,2000Metale nieżelazne160118
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 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110O93.02.Z3103154136651060940Gabinet Kosmetyczny 

Afrodyta Renata 

Bonkowska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705368227641648081SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GINEKOLOGICZNI-PO

ŁOŻNICZA LEK. 

BEATA 

PREISS-DUBAJ

 0,1400Oleje i tłuszcze jadalne2001253101322276680004660PHU WITKO 

ANTONIAK 

WINCENTY

 32,6200Odpady betonowe i szlam betonowy1013145700979377641023955"GRANIT "S.C. 

PRZERÓB I 

OBRÓBKA KAMIENIA 

BUDOWLANEGO 

LEŚNIEWICZ & 

LEŚNIEWICZ

 5,0700Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.50.Z0004773707880008077ROLNICZY  

KOMBINAT  

SPÓŁDZIELCZY

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2000Inne niewymienione odpady160199

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2000Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013852346181071939USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE I 

INFORMATYCZNE 

JOANNA URBAN

 822,5650Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052507344416221970384FHU ELŻBIETA PERZ

 1,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043656295196222797166SD ADAMEK Sp. z 

o.o. S.K.

 9,0700Opakowania z papieru i tektury1501011423981365213567064IPS SPÓŁKA 

AKCYJNA
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 0,0133Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4103530436971064425PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA I 

DENTYSTYCZNA 

MAŁGORZATA 

NOWACKA

 1 025,8000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112DI26.12.Z9315647278991009554GLASPO SPÓŁKA Z 

O.O.

 0,5050Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 10,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 37,5170Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2400Tworzywa sztuczne170203

 3,5150Aluminium170402

 3,9200Żelazo i stal170405

 0,1000Inne niewymienione odpady0301993025066166191902968MJ MEBLE Mateusz 

Jański

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100390026651046791Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

USG Ginekologia i 

Położnictwo Jarosław 

Matynia

 0,0050Aluminium170402017319027PKP PLK S.A. Zakład 

Linii Kolejowych w 

ZIelonej Górze

 583,7770Żelazo i stal170405
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 1,9930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110175116652305935ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ I 

MEDYCYNY PRACY 

MED-ALKO SP. Z 

O.O.

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0270Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0140Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 1,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102N85.11.Z0003085837631439453Szpital Powiatowy im. 

Jana Pawła II w 

Trzciance

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8740Żelazo i stal170405

 0,3020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 14,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026306568567841003934LECZNICA 

WETERYNARYJNA 

"ZIELONY RYNEK"

 0,4290Opakowania z tworzyw sztucznych1501023627133146080109818ADROS PASZE SP. Z 

O.O.

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101DH25.24.Z6342651187772252490Marbleart

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Tworzywa sztuczne170203

 15,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K70.32.Z2509463446211583361WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA

 0,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500480886190017201PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

"KAMPOL" 

KOMARNICKI JANUSZ

 0,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0034Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010603211575372485195HAL-SPAW sp. z o. o.

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,5500Odpady spawalnicze120113

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1440Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 75,0000Żużle odlewnicze100903DG24.51.Z4111066026991759142ODLEWNIA RAWICZ 

SP. Z O.O.

 3 075,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 109,0000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 14,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 25,0000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 34,0000Żelazo i stal170405

 17,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053007424207851422621"ZBYSZEK" Zakład 

Produkcyjno Usługowo 

- Handlowy
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 0,6600Inne niewymienione odpady030199

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0001Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016307827627791165875SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DR N. MED. 

JAROSŁAW 

POSPIECH

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142508554699680857720Gmina Mycielin

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8200Skratki190801

 0,1800Zawartość piaskowników190802

 19,0000  3.42Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701253107641003929Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Maciej Osiecki

 26,1160Odpady tworzyw sztucznych0702136305097997810020601APATOR POWOGAZ 

S.A.

 1,9360Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 0,0120Inne niewymienione odpady080199

 87,7570Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,6480Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,6040Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,3220  0.00Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,1230Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4340Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1740Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 53,4150Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,8850Opakowania z drewna150103

 0,1560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0540Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,4090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0220Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1370Inne niewymienione odpady170182

 7,3670Tworzywa sztuczne170203

 25,5290Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0640Aluminium170402

 0,2940Ołów170403

 12,2720Żelazo i stal170405

 0,2830Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0140Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 2,6600Opakowania z papieru i tektury1501010033629276180014885PPHU Elektryk Józef 

Pilarczyk

 0,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G51.90.Z0048185887790003604TOMARK SP. J. 

TOMASZ MAJEWSKI, 

MAREK RITTER

 0,0780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Żelazo i stal1704055703117807661034146Publiczne Przedszkole

 0,0450Oleje i tłuszcze jadalne2001253001943317781432398POZ BRUK SOBOTA 

SP. Z O.O.

 3 958,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207803015307427822510305IMA Polska S.A.

 568,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0380Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,4630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 33,0000Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100691126981052398Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Andrzej Molski

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053023652979680973082Auto Tres s.c. Piotr 

Przybylski, Adam 

Zaćmiński

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,2000Opakowania z papieru i tektury150101000017756 002205213017228ZUS ODDZIAŁ W PILE

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,4000Papier i tektura191201

 0,3000Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0138Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146312556007781346262Ośrodek Profilaktyki i 

Epidemiologii 

Nowotworów

 0,0063Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 1,7970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2506784066221087818Gabinet Prywatny Jan 

Stekiel

 62,7100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013024354316222783371Kolrem s.c.

 3,7100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 15,4660Odpady tworzyw sztucznych0702133115622896652627389ZAKŁAD MECHANIKI 

PRECYZYJNEJ 

"ADMAR" ADAM 

ROBAK

 14,9900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 20,1440Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,6700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,8020Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,8730Żelazo i stal170405
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 0,0490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083008386106661888830Zbigniew Krupiński, 

AUTO - NAPRAWA

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4600Zużyte opony160103

 0,2180Filtry olejowe160107

 3,9800Metale żelazne160117

 0,1520Szkło160120

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 135,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012510253629680376877Zakład budowlano 

Drogowy Kaldróg 

Damian Dzikowski

 0,2400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306892587831279511Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Baumann

 5,6800Opakowania z tworzyw sztucznych1501022514433036222400915Awra sp. z o.o. 

(dawniej 

PRZEDSIEBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE 

EKSPORT-IMPORT 

"AWRA" SP.Z O.O.)

 0,2000Metale żelazne191202

 0,0300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704DE22.24.Z6342901457772625784DSL S.C. KATARZYNA 

I TOMASZ 

SZYMKOWIAK
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 0,0120Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,1270Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0010Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,4580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509871426221072018Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Grzegorz Jackowiak

 0,0009Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396139899720952710PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

"PRO-SANUS" SP.C.

 0,0001Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

777



 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022516089456171014147Gabinet Weterynaryjny 

Vet-Serwis Jerzy 

Kufliński

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304526457791070347GABINET LEKARSKI 

LEK.MED.MARCINKO

WSKA-PIĘTA 

RENATA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2516370656222386977Indywidualna Praktyka 

Lekarza stomatologa 

Marzena Marciniak

 7,2300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308G50.10.A6397785267772504098INTRO PARTNER SP. 

Z O.O.

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504838496181010441PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

"CEKTOF" S.C. - 

J.KOSTRZEWA & 

K.GŁUSZCZAK

 0,1070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1440Filtry olejowe160107

 0,9000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1900Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226310668849720816993OTTO BOCK POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,1360Odpady tworzyw sztucznych070213
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 0,4570Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0560Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,0200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201823022558646981563791GOSPODARSTWO 

ROLNE 

PRZEMYSŁAW 

WALACHOWSKI

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B6397214147841951648FIRMA 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWA ROMAN 

JANKOWSKI

 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Opakowania ze szkła150107

 22,3380Zużyte opony160103

 0,3150Metale żelazne160117

 0,4780Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006916507842199069INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAREK ŚMIELECKI

 11,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305071208272416282203348EKO-SERVICE sp. z 

o.o. sp.k.

 2,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 16,0000Zawartość piaskowników190802

 0,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.32.Z6322627207791053751AUTO-GEO-TEST

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010740146991290478Indywidualna Praktyka 

Lekarska Janina 

Polowczyk

 110,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054115344046972117342MANUFAKTURA 

DREWNA S.C. B.T. 

Barczyńscy

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136315318617820020614SHIRAZ Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

S.K.A.

 0,0383Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0007Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2300Żelazo i stal170405
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 0,0070Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162515312436221493174Agat Anna Laskowska 

Krzywda

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013615146306080109480Kotły Grzewcze 

Dragon sp. z o.o.

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 95,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1000Odpady spawalnicze120113

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3856Opakowania z papieru i tektury1501016345623367881685986Ryszard Strzykała

 0,0426Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 244,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053116144546681841056Miśko Krzysztof Miśko 

i Andrzej Miśko s.c.

 0,1020Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3002324229721129102SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

STOMATOLOGICZNE - 

ANDENT - SPÓŁKA 

CYWILNA

 1,4700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056320924877830022508P.P.H.U. JAROSŁAW 

LIPIAK
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.50.Z0004770217880008108Rolniczy Kombinat 

Spółdzielczy

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 2,3000Skratki1908013110194446671737096URZĄD GMINY 

POWIDZ

 12,9200Zawartość piaskowników190802

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033615626309231507040INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. MATEUSZ 

FIRLEJ

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250991132 000216181909549Niepubliczny 

Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Specjaliści-Rogatka" 

Sp. z o. o.

 24,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A6343798277771760066ZAKŁAD STOLARSKI 

STANISŁAW KRÓL
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 0,0300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 45,2000Gruz ceglany1701026315264757811018523"ZDUN" ANDRZEJ 

WYSOCKI

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5721188857661871468POROADNIA 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

SALUS S.C. I.M. 

MARZYŃSCY

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396492149720951113PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"FAMILIA" S.C

 2,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016345422337772749440INTER-OPTIMA s.c. 

Jakub i Wiewióra

 5,4000Zmieszane lub wysegregowane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne

170106

 37,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 51,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6650Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056312671707822075401F.P.U.H. "REXEL" s.c. 

SŁAWOMIR 

JASKOWIAK, 

ELŻBIETA 

JAŚKOWIAK
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 20,4900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 35,3400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,5630Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,1660Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,6800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0120Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,8590Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,9600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116091706652241939Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. med  

Michał Michalski
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6323737727791101734NZOZ GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005330099680263280Urząd Gminy Blizanów

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096344962957772719723"JOANNA 

FRĄCKOWIAK I 

WSPÓLNICY" 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0900Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114439726961247259NZP I 

SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI MEDYCZNEJ 

PIAS-CORDIS 

HELENA SIKORA

 327,0240Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z6345918817772776017PROFILE VOX sp. z  

o. o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 50,4270Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 27,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 65,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 11,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202034102554936971010702PPHU "OSŁONKA" 

Sp. j. Stefan i Mariusz 

Pielech

 8,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103012613839231017850MECHANIKA 

POJAZDOWA 

ZBIGNIEW NOWAK

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,4280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0170Aluminium170402

 0,9300Żelazo i stal170405

 4,9970Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085721262067631849760Autohandel Michał 

Sawicki

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 50,4270Zużyte opony160103
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 0,8300Filtry olejowe160107

 0,1800Płyny hamulcowe160113

 1,4660Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1 904,6350Metale żelazne160117

 91,3980Metale nieżelazne160118

 145,1000Tworzywa sztuczne160119

 45,2360Szkło160120

 11,5400Inne niewymienione elementy160122

 34,1160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055700339377631017522Tartak Usługowy 

Henryk Pajczyk

 0,0560Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0010Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Żelazo i stal170405

 13,7900Odpady tworzyw sztucznych0702133020697366070079702PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

"CERPLAST" Sp. z 

o.o. Sp. K.

 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103
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 0,0050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,6100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,6350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2950Opakowania z drewna150103

 0,1800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0880Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 20,0000Żelazo i stal170405

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501016321003307870005203Z.P.H.U.ZAKŁAD 

MASARSKI ZBIGNIEW 

CYRULIK

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103
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 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2750Tworzywa sztuczne170203

 0,0050Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0300Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101G51.33.Z0004399777870000329OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

OBORNIKACH WLKP.

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6000Metale żelazne191202

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803189707734269231506721SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W WOLSZTYNIE
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 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,7010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 32,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,9930Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3840Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,5400Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 29,4600Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011832306080014236Gabinet Kosmetyczny 

Paulina Tanaś

 9,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016309678467841007866MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACYJNE 

SP. Z O.O.

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,3000Zużyte opony160103

 0,9200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396875517781320104INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

ANNA BURZYŃSKA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022503626956221226527Gabinet Weterynaryjny 

Arkadiusz Koźmiński

 263,5600Opakowania z papieru i tektury1501010121921195471571905CEVA Logistics Sp. z 

o.o.

 72,9430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.53.B0046322347660000412WYTWÓRNIA I SKŁAD 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

GRZEGORZ IGIELSKI

 0,1550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7100Żelazo i stal170405

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302611767BEAUTY SPOT 

Katarzyna Zasuń
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103630976638 00027BART-DENT 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z6398085179721002726"MEDICUS-BONUS" 

Sp. z o.o.

 0,4100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,3300Roztwory utrwalaczy090104

 0,0035Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 3,9600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700272857641455850Dorota 

Jasnosz-Natkaniec lek. 

stom. specjalista 

ortodoncji

 0,0056Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163006458006652696137Med Waste Marlena 

szadek
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 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308289039720089688Piotr Mielcarek 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093000520397841068721APTEKA NA 

JEZIORNEJ SIWKA 

MAŁGORZATA

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z2505477336180029906MASARNIA 

KOŹMINEK M. 

FRĄTCZAK W. 

STASIAK S.J.

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023019106635140301276"GABINET 

WETERYNARYJNY" 

DOMINIK SADOWSKI

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102923917841481154Prywatny Gabinet 

Lekarski Małgorzata 

Janczak

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5707770697641474161INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

HALINA KUJAWA
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 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510098319680783772Zakład Podstawowej i 

Specjalistycznej Opieki 

zdrowotnej "CEKÓW"

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101837306991058103Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Janusz Lehmann

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085708440387661661908Wopol-Trans Maria i 

Ryszard Wota s.c.

 0,0961Opakowania z papieru i tektury1501013006763507822039919Piotr Kołodziejczak

 0,0172Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396539197792083518Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowao-Rodzin

nej 

"MELISA"B.Modrzejew

ska, M. Mińska, R. 

Orzechowska, J. 

Kacprzak

 0,1960Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003102495951340382SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W MIĘDZYCHODZIE

 0,1000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 2,1910Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,5000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0160Inne baterie i akumulatory160605

 0,3900Mieszaniny metali170407

 0,4460Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 28,1610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 7,0810Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 58,0680Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0410Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093604101186671766554LEK - FARM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345480005951173903KRYS-MED 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

DLUGOTERMINOWEJ 

KRYSPINA 

WRZESIŃSKA

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801025701257407671045364Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Jacek 

Dembski
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033604838157773244877STOMATOLOGIA 

KLAUDIA, PAWEŁ 

ŚWIDERSCY S.C.

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501013671598397642137112"PUCHU-AUTO" 

Łukasz Ograbek

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508474586171163226ZAKUP I SPRZEDAZ 

MEBLI "MEBLUX" 

KATARZYNA 

NAWROCKA
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 20,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086315195357850003997"BeMars" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

RECYKLINGOWE

 13,8600Zużyte opony160103

 13,8600Filtry olejowe160107

 4,5800Płyny hamulcowe160113

 1,2800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 482,4600Metale żelazne160117

 80,8800Metale nieżelazne160118

 87,4600Tworzywa sztuczne160119

 13,8600Szkło160120

 28,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4800Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,8600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706053005303556172064035DIGGER 

WYKOPY-ROZBIÓRKI 

NORBERT WESOŁEK

 1,0480Żelazo i stal1704056302419777851419961ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNYCH 

IM.CYRYLA 

RATAJSKIEGO W 

ŚREMIE

 0,0860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080008671607640054511ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

OTYLIN

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1020Filtry olejowe160107

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,6940Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016342945517811705815FFK MOULDS SP. Z 

O.O. SP. K.

 0,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,9950Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2600Żelazo i stal170405

 47,3500Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303084100136146970012610PHZ "MAWA"SP.J. 

S.MAKOWIECKI-K.W

ALIGÓRSKI

 13,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 11,4310Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6600Żelazo i stal170405

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027817207632128198Przychodnia PROVITA 

Sp. z o.o.

 5,7000  0.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908050002966806961375773DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

CHWAŁKOWIE

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201213013967817642401922Mechanika Pojazdowa 

Marcin Janiszewski

 0,0100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 1,2400Metale żelazne160117

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205870323985EKO-CLEAN-CHEMIA 

SP. Z O.O.

 0,0023Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013975919721075257SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

ANNA 

DERA-SZYMANOWSK

A

 0,8230Opakowania z papieru i tektury1501013005560186182056853Energetyk Energy sp. 

z o.o. sp.k.

 0,3430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2130Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110002888637811621544SZPITAL KLINICZNY 

IM. KAROLA 

JONSCHERA  UM IM. 

KAROLA 

MARCINKOWSKIEGO 

W POZNANIU

 0,3090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0420Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 34,9140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 64,9800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,9360Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1860Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006463657773020362Usługi Pielęgniarskie 

"SALUS AEGROTI" 

Anna Kowlaczyk, 

Halina Świderczuk, 

Anna 

Pawelczyk-Franek s.c.

 0,0150Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053653029206221136681Usługi Stolarskie 

Krzysztof Marciniak

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 21,1040Żelazo i stal1704056311135667861000040SUDNIK GROUP 

(dawniej PHU 

"ROLMASZ-POL")

 0,1500Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311571737891471502PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

DUO-MED SP. Z O. O.

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039700703347791582691GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZBIGNIEW 

BOGUSŁAWSKI

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012501473306171092590Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Magdalena Cieślak
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 20,9650Opakowania z papieru i tektury1501013000839046661058092AWI - KAR Waldemar 

Nowakowski

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701935987651003368POLSKIE ZAKŁADY 

ZBOŻOWE SP. Z O.O. 

W WAŁCZU

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7000Zgary z hutnictwa żelaza100280G51.90.Z8704223979561627586THYSSENKRUPP 

ENERGOSTAL S.A.

 28,9000Opakowania z drewna150103

 63,0000Opakowania z metali150104

 21,4000Żelazo i stal170405

 0,7800Zmieszane odpady opakowaniowe1501064115197069950127027GAMMA METAL 

LEŚNIAK, LICHOCKI, 

NOWICKI SP. J.

 11,0000Szkło170202

802



 0,5100Opakowania z papieru i tektury1501010003241977821427269ZAKŁAD 

POPRAWCZY

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,0900Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3700Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397148979720309546NZOZ 

ORTODONCJA-POINT 

EWA 

DZIECIUCHOWICZ

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033014542908131151034Firma 

Handlowo-Usługowa 

"LUSTERKA PIŁA" 

Ewelina Grzybek

 0,0180Metale żelazne160117

 0,0010Metale nieżelazne160118

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Papier i tektura200101

 0,3570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142508550095140255435GMINA DORUCHÓW
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 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,5000Skratki190801

 8,0000Zawartość piaskowników190802

 9,0000  0.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4430Odpady wielkogabarytowe200307

 16,0000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201829700540009231236397GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU IRENEUSZ 

CIĄZYŃSKI

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z drewna150103

 0,0250Opakowania z papieru i tektury1501012504552676220025301PPHU Insdach Jacek 

Sójka

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,0160Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116343922367820069129BEMO MOTORS 

SP.Z.O.O.

 0,1250Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,4000Inne niewymienione odpady080199

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 37,8200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,8600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,3300Zużyte opony160103

 3,7800Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 17,5600Metale żelazne160117

 2,8400Tworzywa sztuczne160119

 5,6500Szkło160120

 0,9100Inne niewymienione elementy160122

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084111056896971953208Żwirownia Nowy 

Belęcin Dariusz 

Słodziński
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017281837861694427PIELĘGNIARSKA 

OPIEKA 

DŁUGOTERMINOWA 

DOMOWA 

FLORA-MED S.C. 

HANNA ROZMIAREK, 

JAKUB ROZMIAREK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102900736671009652Prywatny Gabinet 

Stomatologiczno - 

Ortodontyczny Anna 

Chakrar

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143025803637811889583MEDIKOR SP.ZO.O.

 0,2970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036322239667841556308CENTRUM 

MEDYCZNE S.C. 

"ESKULAP"

 0,4060Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181000001844UNIWERSYTET 

PRZYRODNICZY W 

POZNANIU

 11,0320Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203
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 0,0950Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480

 0,0700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 8,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2470Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 2,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4600Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0390Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 2,7180Żelazo i stal170405

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,8000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,2850Oleje i tłuszcze jadalne200125

 2,9200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 9,2800Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,2000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,2000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250442721 000416171000139NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

KOTLINIE OŚRODEK 

ZDROWIA

 1,2350Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105302067654779240466114 WOJSKOWY 

ODDZIAŁ 

GOSPODARCZY

 0,0140Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0145Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 1,5725Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4340Odpady spawalnicze120113

 0,6778Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,6890Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0840Opakowania z drewna150103

 4,5860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7215Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6240Zużyte opony160103

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,0320Płyny hamulcowe160113

 5,2991Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,5660Metale żelazne160117

 0,0474Metale nieżelazne160118

 0,7100Inne niewymienione odpady160199

 0,7460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 3,8527Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4503Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0080Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0030Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0105Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,2423Inne baterie i akumulatory160605

 0,0005Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0300Drewno170201

 0,0160Szkło170202

 0,0940Tworzywa sztuczne170203

 0,1110Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0590Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 14,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0254Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 3,0520Skratki190801

 1,1320Papier i tektura191201

 0,8855Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0400Metale200140

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306708277851075579GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY DR MED. 

ŁUKASZ 

RYBAKOWSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016214569680326081Praktyka Pielęgniarska 

Renata Zdobych

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501023001139997661677370PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"MILENIUM" MARCIN 

WIÓRKOWSKI

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6306658267821209420ARS MEDIC 

WIOLETTA KNOLL

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102506269706221268572Salon Fryzjerski 

Damsko-Męski "ZAN" 

Maria Winiecka
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 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z250690666 000216221108851NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

I PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE 

LEK. MED. ALDONA 

BASZYŃSKA 

NAWROCKA

 27,2800Żelazo i stal1704050034728346440511908Przedsiębiorstwo 

Budowlane "BUDIREM" 

Lucjan Macek, Ewa 

Żurek Sp. J.

 3,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0160Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111428634787582338231Energa Serwis sp. z 

o.o.

 0,0600Odpady spawalnicze120113

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9000Inne niewymienione odpady160199
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 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0110Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,1780Szkło170202

 0,0730Tworzywa sztuczne170203

 0,2550Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 1,1910Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,3200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,2420Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 31,5800Opakowania z papieru i tektury1501016345818077772773616SUZOHAPP POLAND 

Sp. z o.o.

 6,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 1,0700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 29,6920Żelazo i stal170405

 0,8860Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013012492937651479800Firma Usługowo - 

Handlowa "AUTO - 

PIOTR" Piotr Iwański

 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0150Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,6300Metale żelazne160117

 0,3700Metale nieżelazne160118

 0,1050Tworzywa sztuczne160119

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140218205286912497105DGP CLEAN 

PARTNERS SP.ZO.O.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312211497891205999Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Krystyna 

Markiewicz

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501013002023786191954882Zakład Wyrobów 

Garmażeryjnych Antoni 

i Janina Michalscy s.c.

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1950Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2350Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102305016971494812Michał Podfigurny 

Specjalistyczny 

Gabinet Urologiczny

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396936235571342280Indywidualna Praktyka 

Lekarska 

STABLEWSKA 

ELŻBIETA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033601406996172108465MALU by Sandra 

Sandra Kaczmarek

 84,5700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082504669286180000127Drukarnia Offset-Kolor 

Tomasz Sroczyński

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3150Opakowania z drewna150103

 0,8350Opakowania z metali150104

 0,3150Aluminium170402

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026345490708941930936Przychodnia 

Weterynaryjna 

ELBIWET Katarzyna 

Kiszka-Sławińska

 0,3730Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250946746 000256181883169ZOZ Przychodnia dla 

Dzieci i Dorosłych 

"SAWIMED" s. c. M. 

Pluciński B. Cholajda 

J. Kucharczyk U. 

Prokop

 4,1500Odpady kory i korka0301013014476106652940086Logistic and Production 

of Wood Pallets and 

Packaging s.c. (nazwa 

skrócona Lapwood 

s.c.)

 452,1100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,2250Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Odpady zawierające rtęć0604043002244406182025893WOJEWÓDZKI 

SZPITAL ZESPOLONY 

IM. LUDWIKA 

PERZYNY W KALISZU

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,0690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0500Zmieszane lub wysegregowane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne

170106

 0,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3600Tworzywa sztuczne170203

 0,2615Żelazo i stal170405

 2,1170Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 120,9260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,7090Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,7230Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0710Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083314436527651597161BEL GAS Sp. z o.o.

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1500Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 651,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054111705286981664032E.K.O.-PŁYTA sp. z 

o.o.

 2,2400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0200Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096301255447790016966Apteka Pod Słońcem

 1,1520Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0207040021600965260209395CEDC International Sp. 

z o.o.

 9,5110Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 1,9000Odpady tworzyw sztucznych070213

 3,1210Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 413,3440Opakowania z papieru i tektury150101

 216,1910Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,2160Opakowania z metali150104

 320,0000Opakowania ze szkła150107
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 0,1360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1820Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 22,2610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006950277811110832"ORIS" JOANNA 

SZEREMETA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004687979950119832Przedsiębiorstwo 

Usługowe EUPHORIA 

Weronika Szymańska
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 0,3100Opakowania z papieru i tektury1501016300108937780021753ZAKŁAD TECHNIKI 

BIUROWEJ 

INFOBIUROTECHNIKA 

SP. Z O.O.

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,4530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych15010224126850064124799433W DYSTRYBUCJA 

BUDOWLANA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115702737077661345202"PALETTEN 

METAL-BOX" SP. Z 

O.O.

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 23,8000Żelazo i stal170405

 30,0100Opakowania z papieru i tektury1501010158933775213319024CAT LC POLSKA  

SP.Z O.O.

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023025985646652821720Przychodnia 

Weterynaryjna Klakier 

Dominika Dymalska

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036323996597821229517NZOZ "MEDISANA" 

Poradnia 

GinekologicznoPołożni

cza

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345889047780047741ZAKŁAD 

PIELĘGNACYJNO-OPI

EKUŃCZY Dom Opieki 

Pod Orzechem 

MAŁGORZATA 

RYBARCZYK

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501013025103006060092523ESPOSA S.C. Karolina 

Czubała, Anna 

Dzierzkiewicz

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G50.20.A6397019147820029041PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "HAMAR" HANNA 

PRAGER-SZOPKA

 14,1300Żelazo i stal170405
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250935100 000256191844484NZOZ "Medus-Dom" 

s.c

 1,0940Tworzywa sztuczne1601193017766506222701410STAPLEX Michał 

Stasik i Jakub Stasik 

spółka cywlina

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341907227791327042INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WOJCIECH 

KULIGOWSKI

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101DA15.89.Z2509522966181827478Tiramisu

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych0702133017198827773197161AKUMAR s.c.

 0,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 20,2400Odpadowa papa1703803695780037642688958PHU KRUSZ-DZIUBA 

Rozbiórki Wyburzenia 

Dziuba Michał
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 69,0330Żelazo i stal170405

 1,0400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026345494427841039174Gabinet Weterynaryjny 

Andrzej Boruń

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082502717746191028715"MERCEK" MACIEJ  

SOBOTA

 0,2210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0740Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,8200Żelazo i stal170405

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308302837811096049PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI GRAŻYNA 

GUGAŁA

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186305384997880009266ZAKŁAD PRODUKCJI 

WATY Anna 

Staśkiewicz

 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7890Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397394958131499932Niepubliczny 

Specjalistyczny Zakład 

Opieki  Medycznej 

"MEDICOR"

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083628492906671767536PRODUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1200Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,5690Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103G50.20.A6341829357772582951BURG 

WIELKOPOLSKA SP. 

Z.O.O./ LAG SERVICE 

POLSKA sp. z o .o.

 0,0240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2070Zużyte opony160103

 0,0260Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,5740Inne niewymienione elementy160122

 0,0250Miedź, brąz, mosiądz170401

 14,4220Aluminium170402

 5,7980Żelazo i stal170405

 0,0040Metale200140

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z6306061727871096923Praktyka 

Stomatologiczna 

Rodryg Wache

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,1850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508565236221756952PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

STO-MA

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304937409720181419SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. BEATA 

PARADOWSKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103634621760 000227811188030PONS Specjalistyczne 

Poradnie Lekarskie

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017003806182131885PHU FACHBUD s.c. 

Radosław Kania & 

Krzysztof Bartosik

 0,0220Opakowania z papieru i tektury1501013004940336222256772Elektromechanika 

Pojazdowa Zbigniew 

Kowalczyk

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007272766222420148NZOZ  Stomatologia 

Maria Świtała

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096311973917871394572"MK" Krzysztof 

Pluciński (APTEKA 

CENTRUM ZDROWIA)

 2,7050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A2504797606221006257PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE 

"FERROZ" BOŻENA 

WALEROWICZ

 0,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 242,9980Żelazo i stal170405

 1,4000Opakowania ze szkła1501073026036387772866051JOWI ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWY BŁAŻEJ 

WINCKOWSKI
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 0,2650Opakowania z papieru i tektury1501016311506047871285280Firma 

Usługowo-Handlowo-Pr

odukcyjna MIX-BUD 

Przemysław 

Bromberek

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3520Tworzywa sztuczne170203

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,6900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2950Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604O93.01.Z0122131985271456418PERFECT CLEAN SP. 

Z O.O. SIEĆ 

NOWOCZESNYCH 

PRALNI 

CHEMICZNYCH

 7,3350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.51.Z6309426687821759209BGW 

WIELOBRANŻOWE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE SP. Z 

O.O.

 0,0010Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania ze szkła150107
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Zużyte opony160103

 0,2900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5000Zużyte opony1601033617367217871550049ATB Auto-Serwis 

Marcin Fr±ckowiak

 0,4520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,3000Żelazo i stal170405

 0,2460Odpady tworzyw sztucznych0702130047803257770001571INSTALCOMPACT 

SP.ZO.O.

 0,0250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5250Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 8,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309085365531589531EURORENT Benedykt 

Grzywacz

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087715430318392461331GOSPODARSTWO 

ROLNE WŁADYSŁAW 

PROCHERA-GANS

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216363185700 000176972319778Centrum Medyczne 

Osieczna s.c.

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009836609720952408Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka Konieczna

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702059307641177836Prywatny Gabinet 

Somatologiczny Ewa 

Liberska-Gaworowska

 0,5872Opakowania z papieru i tektury1501013655570916171839072PH Natalia Jańczak
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 0,1420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030082423007861210932Gabinet Lekarski Lech 

Dolata

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346448507531031072OPTIMA Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Wiewióra

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4100393706961034629NZOZ KOCH-DENT

 0,2700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033800634346080113671DAGMARA I DOMINIK 

PTAK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102515507956211382332GABINET 

KOSMETYCZNY 

"KAREN" RENATA 

PASTUSZAK

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

831



 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 11,3310Odpady tworzyw sztucznych0702133015665047891740600POLCREATIVE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,4640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342309609730646110Salon Kosmetyczny 

IMAGE

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100482606651050048Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Julian Strzelczuk

 141,0900Opakowania z papieru i tektury1501011467663585272696343REDROCK 

INVESTMENTS 

SP.ZO.O.

 810,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 19,4200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.14.Z3505534526790028986CES CENTRUM 

ELEKTRONIKI 

STOSOWANEJ 

SP.ZO.O.

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0260Filtry olejowe160107

 3,3230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014111035786991754647POWIATOWY 

ZARZĄD DRÓG 

RAWICZU

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002064207772692042Gabinet Kosmetyczny 

Venezia Miron 

Lewandowska

 0,4000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113DK29.24.B2515180996222439946"KRIO-SERWIS" SP. Z 

O.O.

 1,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 1,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Metale żelazne160117

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 42,6700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.11.Z3103439416680003407MEMA KRZYSZTOF 

PUZIO

 0,1360Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 6,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0210Opakowania z papieru i tektury1501015700914557640053055ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY TOMASZ 

WITCZAK

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143016906297641793771Grizzly Polska Janina 

Sławińska

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Leki inne niż wymienione w 20 01 312001320914248125581371395APTEKA POD ORŁEM 

HALKIEWICZ SP. Z 

O.O. SP. K.

 0,0100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053008656186921416862Zakład Produkcyjno 

Handlowy DAWJAN 

Janusz Sitków

 0,0085Inne niewymienione odpady030199

 0,0160Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0100Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070403

 0,0300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0011Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083024842406070052904PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO  

HANDLOWE LUXUS 

KATARZYNA 

KUBACKA

 0,0300Olej opałowy i olej napędowy130701
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 0,0820Benzyna130702

 2,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5400Zużyte opony160103

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0570Płyny hamulcowe160113

 0,0430Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 16,3200Metale żelazne160117

 1,9300Tworzywa sztuczne160119

 0,1600Szkło160120

 1,5200Inne niewymienione elementy160122

 0,4230Inne niewymienione odpady160199

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033658587406080052509BB Be Beauty Żaneta 

Fabisiak

 0,0080Opakowania z papieru i tektury1501016302345757811000463CENTRUM 

WYSZKOLENIA 

JEŹDZIECKIEGO 

HIPODROM WOLA 

SP.ZO.O.

 0,0002Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023013932456981638425GABINET 

WETERYNARYJNY 

MELCHIOR 

MATYASZCZYK

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115074746671127400ALICJA BARTKOWIAK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 173,6800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z6304882127771028431MAREK ŚLĄSKI 

"TRIADA-DRUK" 

SPÓLKA 

KOMANDYTOWA

 0,1050Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 2,8270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8995Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3680Aluminium170402

 0,1800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703122357641192221Z.H.U. "FRUNAX" 

Ryszard Marcinkowski

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142500375936180046000Przedsiębiorstwo 

Budowlane  Walczak 

sp.j. Ewa Walczak, 

Stanisław Walczak

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 28,8600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,6600Tworzywa sztuczne170203

 10,6800Odpadowa papa170380

 11,3900Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003551886972070333PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MONIKA RODEWALD

 0,1650Opakowania z papieru i tektury1501010003751316970011846Spółdzielnia 

Produkcyjno handlowo 

Usługowa "Wiatrak'

 0,0680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C4100628316981011488Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Małgorzata Śląska
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 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506680696221691649I.P.L.D. "B.DENT" 

BERNADETA 

KOWALCZYK-KRÓL 

(DAWNIEJ GABINET 

STOMATOLOGICZNY )

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213250854808Starostwo Powiatowe 

w Pleszewie

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 32,6020Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z3100240356680005889UBÓJ ZWIERZĄT 

RZEŹNYCH I. 

MARCINKOWSKI

 25,2000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,1810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508586289680667385Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej GMINNY 

OŚRODEK ZDROWIA

 13,9730Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012505982976221736719Usługi ślusarskie mgr 

inż. Paweł Siwak

 1,9370Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3940Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,6550Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,2730Aluminium170402

 87,9330Żelazo i stal170405

 1,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2504683186171004568MAC-MET 

CIEMNIEJEWSKI S.J.
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 0,3880Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 29,3600Zużyte opony160103

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 2,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 865,9420Metale żelazne160117

 21,8820Metale nieżelazne160118

 75,5200Tworzywa sztuczne160119

 26,1400Szkło160120

 24,5800Inne niewymienione elementy160122

 4,4600Inne niewymienione odpady160199

 13,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8460Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 11,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,9600Tworzywa sztuczne200139

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311735397891472938Przychodnia Zespołu 

Lekarza Rodzinnego 

"ESKULAP" s. c.
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101148506651060294NZOZ Prywatna 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

EWADENT

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033627323756080109830Stowarzyszenie Ahora

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych1501025721260287661876709MARCO PABLO sp. z 

o.o.

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0160Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142714404476380010892FIRMA SMALCO 

MARIANNA JAROSZ

 0,1780Aluminium170402

 6,7450Żelazo i stal170405

 144,0000Opakowania z papieru i tektury1501013021192046172203465Firma Promar 

Marciniak sp. z o.o. 

sp. k.

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania z metali150104

841



 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103010478047791329489PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE EXPERT 

RYBCZYŃSKI 

PRZEMYSŁAW

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102515800756211072784SALON FRYZJERSKI 

"EMILIA" EMILIA 

JUSKOWIAK

 227,5200Opakowania z papieru i tektury1501013021168107831688600APACK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 46,3700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342126077821573634Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Beata 

Baraniak

 567,0600Odpadowa masa roślinna0201030033400446180040032Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Usługowo - Handlowe 

Awex sp. z o.o.

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 28,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 78,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,8600Żelazo i stal170405

 28,8200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 15,9800Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

 0,5270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6307714227771778089PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO NR 1 

ANDRZEJ RUDZIŃSKI 

SP.J

 28,2900Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380630237800POZNAŃSKA 

PALARNIA KAWY 

"ASTRA" SP. Z O.O.

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Olej opałowy i olej napędowy130701

 7,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 6,2700Opakowania wielomateriałowe150105

 19,9800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Opakowania ze szkła150107
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 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Zużyte opony160103

 0,0030Elementy zawierające rtęć160108

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0072Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,5700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0160Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,8900Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1700Aluminium170402

 52,3200Żelazo i stal170405

 15,7500Mieszaniny metali170407

 0,0230Kwasy200114
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 0,0080Alkalia200115

 0,0360Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,2300Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 0,0180Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne

200129

 0,0020Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0760Odpady wielkogabarytowe200307

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z634398687 000236060003643NZOZ MEDYCYNY 

RODZINNEJ VITA KK 

SP. Z O.O.

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305484927791512130GABINET 

DERMATOLOGICZNY-

ALERGOLOGICZNY

 25,4700Opakowania z papieru i tektury150101DE21.23.Z6301961657810020305"DERFORM" SP.J.  

A.S.P. 

DERĘGOWSCY

 1,7410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0175Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4350Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,1100Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707923017671454602PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ ESKULAP 

W ZŁOTOWIE

 0,0060Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702805721120327661043599ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY INTERVALD 

LONGIN RÓŻYCKI

 0,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z metali150104

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0350Metale żelazne160117

 0,0010Metale nieżelazne160118

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5707960787671451331OŚRODEK 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ S.C. 

W.LIWANDOWSKI I 

M. LIWANDOWSKA
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308378427841721813NZOZ "Happy Dent"

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102502372636221245743FRYZJERSTWO 

"URODA" - RENATA 

KRYGIER

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345976717931026873UNIDENT JACEK 

KOPCIUCH

 100,9000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203803019115916981832995GRUPA 

PRODUCENTÓW 

ROLNYCH MICHEL 

PASZE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6200Opakowania z drewna150103

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z0004775707870000588ROLNICZY KOMBINAT 

SPÓŁDZIELCZY 

Ocieszyn

 1,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 376,7580Opakowania z papieru i tektury1501010106921481130089950LEROY MERLIN 

POLSKA SP. Z O.O.

 115,1460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 009,5200Opakowania z drewna150103

 200,3100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,7710Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 12,0950Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 30,7100Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 22,1300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,8000Gruz ceglany170102

 3,1400Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 1 354,0700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 57,2020Żelazo i stal170405

 40,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083005531107641787316KAM-MAR Marcin 

Idzikowski

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184709198807281003292ERBUD INDUSTRY 

CENTRUM SP.ZO.O. 

ODDZIAŁ POZNAŃ

 0,0800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Drewno170201
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 0,2600Tworzywa sztuczne170203

 0,1500Żelazo i stal170405

 1,2900Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110174746652306113NZOZ PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"INMED" s. c. KONIN

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035721052627631947646Przychodnia Lekarska 

"VITAPULS"

 0,0620Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083014746767661185141GOSPODARSTWO 

ROLNE KAZIMIERZ 

DAWIDOWICZ

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107
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 1,5500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395272097881024859Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Eksterowicz

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031431469685272659282Dom Medica sp. z o.o.

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309686857840044262PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA SINIECKA

 899,0100Opakowania z papieru i tektury1501010112201151180091073RHENUS CONTRACT 

LOGISTICS S.A.

 314,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086301421817810010548"FALA" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE PIOTR 

OWCZARZ

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,2000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700307907661027732INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ALINA 

MIGAS KORYBALSKA

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005183777661303735Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Hanna Fiebig

 0,0158Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143005221957781443634WYDAWNICTWO 

ZAKAMARKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0091Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306667029720306619Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Andrysiak

 0,3500Opakowania z papieru i tektury1501013005964666972070971PPHU 

Ogólnobudowlane 

Wilerbud

 1,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Żelazo i stal170405
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 3,0000Zmieszane odpady opakowaniowe1501066322553577780150516P.P.H.U. "ERTOP" 

ROBERT, AGNIESZKA 

KASPRZAK

 0,0010Inne niewymienione odpady0201996300114387770005592Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo 

Konstantynowo

 0,0160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0120Metale żelazne160117

 0,0560Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 4,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054114490876972080403ZAKŁADY 

MECHANICZNO 

MEBLOWE 

MEBLOMECH SP. Z 

O.O.

 0,0070Odpady proszków powlekających080201

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100  0.00Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,0190  0.00Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,0000Żelazo i stal170405

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2509488346171269226NZOZ  PORADNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

OŚRODEK ZDROWIA 

W MIESZKOWIE 

Marlena Pijarczyk 

Janicka

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132508551629680872984Gmina Godziesze 

Wielkie

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0800Żelazo i stal170405

 8,8400Skratki190801

 0,9800Zawartość piaskowników190802

 64,1800  10.83Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093005790836222640536Multi - Farm s.c.

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z3111181176652505918NZOZ SOMED s.c

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500699726171485059Gabinet Lekarski Anna 

Kaczmarek

 0,4540Odpady agrochemikaliów inne niż 

wymienione w 02 01 08

0201096101729737750011313KUTNOWSKA 

HODOWLA BURAKA 

CUKROWEGO SP. Z 

O.O.

 0,3440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,4300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,8200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,0290Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301046311541707771804740BART STYL 

inż.Bartłomiej 

Bielawiak

 0,0770Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,1450Inne niewymienione odpady030199

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Odpady wielkogabarytowe200307

 687,9000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222G52.74.Z6397269207781373655HILDING ANDERS 

POLSKA SP.ZO.O..

 308,8100Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,8100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 702,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 256,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 624,7600Opakowania z drewna150103

 0,6300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 33,2800Metale żelazne160117

856



 0,3100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,3800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,3800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101886806971471372INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BARBARA PICHÓR

 0,5150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083016509087773196380STS LOGISTIC Sp. z 

o.o.

 0,8800Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,7500Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0950Inne niewymienione odpady130899

 4,2550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,5590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,3600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4600Zużyte opony160103

 0,2900Filtry olejowe160107

 1,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1150Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Inne niewymienione odpady160199

 0,1650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1660Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,7500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106396865575951354941Firma "EXPERT" 

Zbigniew Kolan

 0,0030Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702805701656567661456338PHU STRZELEC Adam 

Wota

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0900Metale nieżelazne160118

 0,3200Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Szkło160120

 0,0550Inne niewymienione elementy160122

 0,0220Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007454696652041353PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

AGNIESZKA 

SIWIŃSKA

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023287936182019131Gabinet 

stomatologiczny Jakub 

Kozubski

 1,9200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010005882467770000583ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

KROŚNIE

 0,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204
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 0,4750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4800Zużyte opony160103

 0,0370Filtry olejowe160107

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,6360Żelazo i stal170405

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103009146651509676JACEK JANICKI 

CENTRUM 

NEUROCHIRURGII I 

NEUROLOGII

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033802854719721290493Strózyńskiego 11 

Wojtyna-Kiziorek 

Konieczna 

stomatolodzy Spółka 

Partnerska

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062507681216180006590Apteka ARNICA 

Urszula Gawron

 0,0520Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012505503046211004601PPH Płomyk Ryszard 

Cierniewski

 5,5940Opakowania z papieru i tektury150101

 17,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0750Opakowania ze szkła150107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308460027831262143RENATA PLEWIK 

PODOTERAPIA - 

SPECJALISTYCZNA 

PIELĘGNACJA STÓP I 

DŁONI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033690141287851804587PRACOWNIA 

KOSMETYCZNA 

NATALIA DOMINIAK

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023794906070028461INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MACIEJ WAŁKOWSKI

 1,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086308968337851239443Roman Nowak RN 

Serwis

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Filtry olejowe160107
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 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012509040096191830051SOLIDEX ALBERT 

SPÓŁKA JAWNA 

(dawniej.  "SOLIDEX"  

SP.ZO.O.)

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DK29.23.Z4112367306972051086PW "ARKTON" 

SP.Z.O.O.

 6,1360Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Opakowania z metali150104

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1050Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4520Aluminium170402

 4,2150Żelazo i stal170405

 0,2200Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 76,7300Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116DI26.65.Z0905332105570003305CEMBRIT S.A.

 1 534,6800Odpady z cementowych materiałów 

kompozytowych inne niż wymienione 

w 10 13 09 i 10 13 10

101311

 896,2800Wybrakowane wyroby101382

 146,3700Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 3,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,2200Opakowania z drewna150103

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

862



 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,9700Żelazo i stal170405

 0,2790Opakowania z papieru i tektury1501013026973037811613728Krzysztof Padło

 0,3427Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024585676662006064Gabinet Dentystyczny 

ENDO-GAB

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008862536171183625STUDIO TATUAŻU 

ARTYSTYCZNEGO 

"DAMAGE INC" 

MICHAŁ KOWALCZYK

 0,4200Opakowania z papieru i tektury1501012509471909680315485Ewima Mariusz 

Rogacki

 0,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052501621576221007280"ANTEX" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

ANDRZEJ 

NIJAKOWSKI
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 1,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7100Żelazo i stal170405

 5,9000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702805702150297641025196WYTWÓRNIA  

PODKŁADÓW  

STRUNOBETONOWY

CH  S.A.

 75,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 10,1900Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

01 05, 10 01 07 i 10 01 18

100119

 1 333,3000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 452,6160Wybrakowane wyroby101382

 372,2950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0510Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1950Opakowania z drewna150103

 0,4950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 37,3250Żelazo i stal170405

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086324666927821031689ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA 

KRZYSZTOF 

SKRZYPKOWSKI

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208N85.14.B6396861327792009143WOJEWÓDZKA 

STACJA POGOTOWIA 

RATUNKOWEGO SP 

ZOZ W POZNANIU

 0,1440Zużyte opony160103

 0,3120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162509665076191854471Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Kępnie

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110278026991309829SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Mariola 

Bandura
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 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6301868247821086348Gabinet 

Stomatologiczny ART 

DENT Beata 

Matławska

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych1501023006997306221913564Firma 

Ogólnobudowlana 

Tombud Tomasz 

Kasprzak

 3,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2 930,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.13.Z0033401046180009720GOSPODARSTWO 

ROLNO-OGRODNICZE 

STANISŁAW TYC

 180,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0000Szkło170202

 1,0000  0.60Szlamy z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 

19 13 05

191306

 0,0530Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121F45.21.A6306694007861046941P.H.U. ZIB
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 0,2520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 54,4900Żelazo i stal170405

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506878136171219659Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Hodyr-Kalaga

 12,7400Zawartość piaskowników1908023110195276681929905Gmina i Miasto 

Tuliszków Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej

 32,0000  9.62Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103152126671083772Prywatny Gabinet 

Lekarski Waldemar 

Bogielczyk

 0,0630Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040932213105621803471P.U.H. Martina 

Catering sp. z o. o.

 4,6000Skratki190801E41.00.A6303976567851075970ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 1 675,0000  15.57Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,3600Żelazo i stal170405632003271ZAKŁAD  

WIELOBRANŻOWY 

USŁUGOWO-TRANSP

ORTOWY  MARIAN 

STEMPIN

 0,0320Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5700458707630004799APTEKA 

"PANACEUM" 

MAŁGORZATA 

WEYNA

 0,2170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345481937822285860DERMA SOLUTIONS 

SP.ZO.O.

 0,0600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063003763227841554953SŁAWOMIR 

SKRZYŃSKI 

MISTRAL-CHŁODNICT

WO

 0,3310Freony, HCFC, HFC140601

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 26,4150Opakowania z tworzyw sztucznych150102631151118"SANTANO" SP.C. 

JERZY I LESZEK 

STAŚKIEWICZ

 0,0050Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 2,3200Żelazo i stal170405

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6310043407791514330INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DANUTA 

KWIATKOWSKA
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 810,0000Odchody zwierzęce0201069780633519270101402"BOMADEK" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 14,4000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 7,5000Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.75.B0148657815212973649SIGARTH  SP.ZO.O.

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,3970Żelazo i stal170405

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084102711966991024624WODOCIĄGI GMINNE 

SP. Z O.O.

 26,7600Skratki190801

 6,7400Zawartość piaskowników190802

 367,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0440Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501115708663307671196790M.T Auto Moto 

MAREK TOMASIK

 0,0380Zużyte opony160103

 3,9000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023412418928792667148Plastpipe sp. z o.o. sp. 

k.

 2,3600Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8200Żelazo i stal170405

 0,0110Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035708304157661577616Agroturystyczne 

Gospodarstwo rolne 

Usługi Handel 

Budownictwo Ryszard 

Piasecki
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 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania z drewna150103

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 25,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1200Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 1 850,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 1 000,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0330Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170003261507850002578INSTYTUT 

DENDROLOGII 

POLSKIEJ AKADEMII 

NAUK

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1520Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0560Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5560Żelazo i stal170405

 4,8810Odpadowa tkanka zwierzęca0202020003765806670004397GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA "SCH" 

ZAGÓRÓW

 13,9800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,6950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4210Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020005538227871807873SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 34,9660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0476Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514566076181936167Kaliskie Centrum 

Alergologii i 

Pulmonologii

 6,8700Opakowania z papieru i tektury1501011414204251132722162MEDIA MARKT 

POLSKA SP.Z O.O. 

KONIN SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,8150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501023019446276211811017MERA SERVICE Sp. z 

o.o.

 11,8600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013027974246961877894ZPH RAKOWSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,7850Odpady palne inne niż wymienione w 

19 02 08 lub 19 02 09

190210

 0,1910Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043665263207891688058Lajla Kebab Almina 

Ciftici

 0,1150Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013015525026211802805Grupowa Praktyka 

Dentystyczna Piotr 

Janiak, Marcin Janiak 

s. c.

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,0150Papier i tektura2001010013797285260212931BANK MILLENIUM 

S.A.

 0,0380Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506754486181443393Indywidualna 

specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ewa Ziętek - Bukovic

 0,2800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015708427437641636244POLWAY Tomasz 

Jorka

 1,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,1330Zużyte opony160103

 0,9300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086342683707891570954MOTO CENTER s. c. 

Robert Banaszak, 

Justyna Banaszak

 0,1590Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5100Filtry olejowe160107

 0,0420Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,1070Tworzywa sztuczne160119

 0,0250Inne niewymienione elementy160122

 0,4850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514634126222246437Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Syryńska - Glapa

 2,7000Opakowania z papieru i tektury1501016346360467792244677STRUKTUM SJ 

SP.ZO.O.

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 48,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1000Gruz ceglany170102

 86,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,5000Inne niewymienione odpady170182

 3,0500Drewno170201

 28,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 157,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 19,4700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086311276867822045009TRUCK EURO 

SERVICE 

"WIELKOPOLSKA" 

SP.ZO.O.
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 3,0050Filtry olejowe160107

 0,2000Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

0604056303240607770000198H. CEGIELSKI - 

POZNAŃ S.A.

 1,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 9,3860Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,7000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,0830Kwasy trawiące110105

 0,2610Alkalia trawiące110107

 0,1000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 274,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,4000Odpady spawalnicze120113

 20,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,7000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 41,7520Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0600Inne niewymienione odpady130899

 0,1500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 8,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,5000Opakowania z drewna150103

 2,9000Opakowania z metali150104

 0,9000Opakowania ze szkła150107
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 3,9380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9550Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 1,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 1,5000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,2000Aluminium170402

 1 710,4000Żelazo i stal170405

 0,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.14.Z6303523817821015012"VECTOR" SP. Z O.O.

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Zużyte opony160103

 2,6100Filtry olejowe160107

 0,0450Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

1606046396173617791348297APP Agencja PRO 

PRESS Remigiusz 

Sikora

 0,0400Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501022515536936211126882USŁUGI 

INSEMINACYJNE 

PAWEŁ BUTA

 0,5150Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.22.Z0048223027820004555P.P.H.U. 

"EURO-PLAST" 

KRZYSZTOF 

ANDRZEJEWSKI

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501013019860926060090665Biuro Zbytu Paliw 

Woźniak Sp. z o.o.

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

877



 0,0230Papier i tektura200101

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4302486327161391417NSZOZ 

Ginekologiczno-Położni

czy "FEMINA"

 21,3040Odpady tworzyw sztucznych0702133027900507671699580FLEXPAK sp. z o.o.

 0,1950Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 8,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania z drewna150103

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022141386172203620Centrum Odnowy 

Biologicznej Elegance 

Jar Medic bis sp. z o.o.

 35,7400Opakowania z papieru i tektury1501013644586137811928159D1 MARKET SP. Z O. 

O.

 1,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,2530Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,4320Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702455407641612485KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

IWONA LEŚNIEWSKA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110824026681706192"CHIMERA" CENTRUM 

URODY SYLWIA 

GREBER-GALUS

 7,9800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123020667906972305173Stainer sp. z o.o.

 4,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102931436671009362INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. IWONA 

ZIELIŃSKA

 0,3200Opakowania z papieru i tektury1501013629261007822594408TELL SP. Z O. O.

 0,4890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0940Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113684094395140286915BAX AUTOSERWIS 

Paweł Błaszczak

 0,0150Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0130Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117
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 0,0140Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Tworzywa sztuczne160119

 0,0190Szkło160120

 0,0110Inne niewymienione odpady160199

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 144,1400Odpadowa masa roślinna020103K74.87.A0048709337770000488MIĘDZYNARODOWE 

TARGI POZNAŃSKIE 

SP. Z O.O.

 14,3900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 6,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 96,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 217,9300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,4300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 3,1600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 235,5000Drewno170201

 1,2800Szkło170202

 0,7020Żelazo i stal170405

 1 083,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 9,1800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701791217631138875Gabinet Lekarski i 

Usługi Medyczne 

Mirosław Rusek, Jacek 

Wichłacz

 2,2900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013638953006222793464Zbiorniki Powolny sp. z 

o.o.

 18,7500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,0500Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509240586221476402JOLANTA BIEDOWICZ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3014153147811638740Joanna Pieczyńska- 

Waszak Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,5320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163681232235842763014APLITT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych1501023024975966972309260FIB-RA M.FIBICH, 

Ł.RAPIOR-SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010461187141208120JACEK TARKOWSKI 

STUDIO TATUAŻU 

ARTYSTYCZNEGO 

"SKANDAL"

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039705924989231126148Gabinet Kosmetyki 

Profesionalnej Justyna 

Maciuch

 0,3100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396428806991775589NZOZ CENTRUM 

USŁUG 

MEDYCZNYCH 

CENTER-MED S.C.

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023621518796662113137GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek. wet. Adrian 

Pochylski

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 0,0610Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163004440939231637914WOLSOFT - S.C. 

PATRYK DZIURLA, 

DAMIAN FRYBEL, 

MARIUSZ 

TCHÓRZEWSKI

 2 880,9300Odchody zwierzęce020106DA15.11.Z3004590776172148186ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

MIĘSNEGO 

BIERNACKI SP. Z 

O.O.

 3 570,0000  714.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 21,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,8400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 94,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 11,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1400Opakowania z drewna150103

 0,4500Opakowania z metali150104

 0,1160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085721112517642402525"FARMER" Sp. z o.o.

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033657915276671769185ZIEMSCY SPÓŁKA 

JAWNA

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.46.Z5702448357660002144P.U.H.P. "NOWBUD" 

ZDZISŁAW NOWAK

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4350Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.11.Z3105034456650007702RZEŹNICTWO 

WĘDLINIARSTWO 

STANISŁAW NOWAK

 0,0049Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304673167811360517SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARIUSZ 

PRYLIŃSKI

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.87.Z6322168317830005332GROBELNY 

TECHNIKA 

CHŁODNICZA 

ZDZISŁAW 

GROBELNY

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0030Aluminium170402

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,0200Mieszaniny metali170407

 1,6500Zużyte opony1601035705151397640054600ZAKŁAD 

WYDOBYWANIA I 

USZLACHETNIANIA 

KRUSZYWA DANUTA 

WIŚNIEWSKA

 2,8600Metale żelazne160117

 0,2750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083022719466182036595Telis Aristotelis 

Ouzounidis

 1,9000Zużyte opony160103

 0,2000Metale nieżelazne160118

 0,5000Aluminium170402

 4,2000Żelazo i stal170405

 10,7000Opakowania z papieru i tektury1501016323863327780045185"PROPLAST" SP. Z 

O.O.

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110133556971136998BARCZYK MAREK 

GABINET LEKARSKI
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036315059937791599906GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RYSZARD 

KOCZOROWSKI

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705329597641676284Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Gworys

 0,1900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063202255538522486187E.ON ENERGIE 

ODNAWIALNE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3200Filtry olejowe160107

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032515957055140239531NZPiS OZ "ARS 

MEDICA" SP. Z O.O.

 0,0750Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3013933576182116621MW-PHARMA SP. Z 

O.O.
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 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000174746182008009Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna s. c. 

A. i D. Barankiewicz

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082500319466181050512Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Wojciech 

Piekarski

 0,0050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,1200Metale żelazne160117

 3,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053666007947773278758DCD LAB SP. Z O.O. 

SP.K.

 0,0600Odpady proszków powlekających080201

 0,3770Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

100115

 3,8370Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0150Odpady spawalnicze120113

 0,1370Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z metali150104

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6100Żelazo i stal170405

 0,0010Odpady zawierające rtęć0604042509802816211105897Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Krotoszynie

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0011Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0080Inne baterie i akumulatory160605

 1,4600Żelazo i stal170405

 0,2300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0480Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033202723638512927402Indywidualna Praktyka 

stomatologiczna 

Patrycja 

Gołębiewska-Kasprzak

 8,5640Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

1101110156078456452322432CHIMIMECA POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083013390337811847082VSD INSTALACJE 

CHŁODNICZE R. 

BOIŃSKI, R. 

MIEDZIAREK, 

M.SOBCZAK, 

P.JĘDRZEJAK SP.J.

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022505779126191024189Gabinet Weterynaryjny 

Andrzej Piwko

 41,5930Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0031412215950000951SCHEDPOL sp. z o.o. 

sp.k.(dawniej PPHU 

SP.J. 

"SCHED-POL"STEFAN 

I HENRYK 

SCHAEDLER)

 137,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 7,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,3350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0470Aluminium170402

 6,1666Żelazo i stal170405

 344,9600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 47,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101410357466Zakład Remontowo 

Budowlany S.C. 

Justyna i Piotr Dydyna

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039306439107811160528GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. DENT. BEATA 

LIPKO-LEŚNIEWSKA

 112,8200Opakowania z papieru i tektury1501011426838425272642436ABP POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 32,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 47,1400Opakowania z drewna150103

 82,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 2,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,4600Żelazo i stal170405

 3,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 685,2620Skratki190801

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312505247771241219EWA KRAKOWIAK 

PIELĘGNIARSKI 

GABINET HIGIENY 

SZKOLNEJ

 17,8800Opakowania z papieru i tektury1501010004372285420200211Spółdzielnia Obrotu 

Towarowego 

Przemysłu 

Mleczarskiego

 6,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720351657641366069NZOZ Specjalistyczna 

Poradnia 

Otolaryngologiczna
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 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143004683207772950923Centrum Techniki 

MACRO sp. z o. o.

 0,6460Żelazo i stal170405

 0,5400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312610837881473066MEDIGRO SP.ZO.O. 

SP.K.

 0,2000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063012589327671570113AUTO VANESSA 

Sławomir Tomasik

 0,0430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,8780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8300Mieszaniny metali170407

 0,0080Opakowania z papieru i tektury1501015701761117671186946KRAJAN Usługi 

Transportowo-Turystyc

znej Nauki Jazdy Józef 

Dąbrowski
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116164306652367385Gabinet Preventi 

Kosmetologia i 

Podologia Piskorz 

Magdalena

 4,5750Oleje i tłuszcze jadalne2001253014626446222739507PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

MIXOIL SPÓŁKA 

CYWILNA PAWEŁ 

BĄK, HENRYK 

STAWOWSKI

 57,4200Inne niewymienione odpady0702993009776656652889221PAK Górnictwo sp. z 

o.o.

 0,0040Inne niewymienione odpady080199

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2800Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0520Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 48,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1170Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0400Opakowania z metali150104

 0,0590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 10,8900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0990Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 37,3000Zużyte opony160103

 4,4740Filtry olejowe160107

 30,8720Metale żelazne160117

 0,1290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 0,0530Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,5910Drewno170201

 0,0340Tworzywa sztuczne170203

 0,0890Aluminium170402

 249,5190Żelazo i stal170405

 2,4730Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2500241886180041416PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH S.A.

 15,3290Opakowania z papieru i tektury150101

 1 188,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3200Opakowania ze szkła150107
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 0,0220Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,2100Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 2,7000Żelazo i stal170405

 3,1800Papier i tektura191201

 1 156,9800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 21,0600Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0180Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046303967637831008947"DAGAT-ECO" SP.J.

 9,1180Odpady proszków powlekających080201

 1,5400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,3200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3140Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2850Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,9190Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2700Opakowania z drewna150103
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 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 1,2650Szkło170202

 1,3120Tworzywa sztuczne170203

 0,1500Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,6040Aluminium170402

 173,4440Żelazo i stal170405

 39,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 479,4300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052516377576191907546SAGAN FM Sp. z o.o.

 4,4100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,6620Odpady tworzyw sztucznych070213
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 1,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 10,7250Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,1700Opakowania z drewna150103

 0,3880Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024864927831576829Pro-Skin Centrum 

Kosmetologii 

Estetycznej 

Małgorzata 

Błażejewska

 0,0227Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508389566191356017Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Dorota 

Kucharska-Ciesielska

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100728736661033198Poradnia Okulistyczna 

lek. Alicja Barańczuk

 47,7600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010048753407780041276ZAKŁAD 

BUDOWLANY ZENON 

JAKIELCZYK

 2,8600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,3600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 29,8200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0000Kwasy trawiące1101054102005696960009983ZPUH Jan Dudkiewicz

 1,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0010Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0065Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 130,3000Mieszaniny metali1704070004550776220109156SPÓLDZIELNIA 

INWALIDÓW IM. 

POWSTAŃCÓW 

WLKP.

 0,4800Tworzywa sztuczne1601193019776806971477541Części Samochodowe 

Donata Skrzypkowiak

 2,9310Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012557736661884565Justyna Adamczyk, 

"DOTYK RELAKSU" 

KOSMETYKA 

PROFESJONALNA 

TWARZY I CIAŁA

 19,0000Opakowania z papieru i tektury1501013014351407773160838Pogotowie Odpadowe 

Sp. z o.o.

 7,3000Metale żelazne191202
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 1,1000Metale nieżelazne191203

 87,5000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 139,6000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020033611706190011262Usługi 

Lekarsko-Weterynaryjn

e Zbigniew Klimczak

 1 575,0000Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

0105081426211145252490265Ostrzeszów Copper 

Sp. z o.o.

 0,0880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143022820007811881788CLAR SERWIS 

SP.ZO.O.

 84,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.B2505724416211006706NASYCALNIA 

PODKŁADÓW S.A.

 0,8500  0.85Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

070411

 39,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,0410Popioły lotne z węgla100102

 0,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0500Inne niewymienione odpady160199

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych1501020004779507772216548ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych1501023028333447773241873Mario-Meble Mariusz 

Kosturski

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,7790Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105I60.21.A6397776857770005132MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACYJNE W 

POZNANIU SP. Z O.O.

 0,1000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,4520Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,4800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 26,8730Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,0670Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0600Inne oleje hydrauliczne130113

 19,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0790Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,7940Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania ze szkła150107

 1,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,2310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 24,4340Zużyte opony160103

 341,2000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 2,7430Filtry olejowe160107

 0,9500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 22,0420Metale żelazne160117

 0,2650Metale nieżelazne160118

 9,4030Tworzywa sztuczne160119

 5,8580Szkło160120
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 7,1740Inne niewymienione elementy160122

 1,1250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,9920Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,7800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3800Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,7660Inne baterie i akumulatory160605

 185,8800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 41,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2 849,9400Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,5500Szkło170202

 0,5300Tworzywa sztuczne170203

 58,2600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 11,6880Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3630Aluminium170402

 574,8940Żelazo i stal170405

 0,9660Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 156,6800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 8,9610Papier i tektura200101

 12,4400Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138
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 32,5700Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 35,9200  10.78Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033672428139231655929Gabinet Podologiczny 

Agnieszka Kaczówka 

Specjalistyczna 

Pielęgnacja Stóp

 7,5000Baterie i akumulatory ołowiowe1606016305126957830000984"AKUSERWIS"   

SP.ZO.O.

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012988256181884513Medi-Complex 

Przemysław adamski 

Centrum Terapii 

Naturalnej

 23,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055703520687641273333ZPOD Grażyna 

Rawczyńska

 0,0200Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503DG24.42.Z6303441287770000206GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals S.A.

 5,0610Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 191,0650Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 84,5600Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 72,4160Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,0250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 309,2480Opakowania z papieru i tektury150101
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 107,2940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,4750Opakowania z drewna150103

 0,1200Opakowania z metali150104

 2,3530Opakowania wielomateriałowe150105

 67,3440Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,1610Opakowania ze szkła150107

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7580Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0240Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093115035426670004492APTEKA 

ORCHOWSKA S.C.
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 17,4300Skratki1908017707518278431002060MIASTO I GMINA 

DEBRZNO ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

 49,4000Zawartość piaskowników190802

 1 400,0000  233.45Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306269097821398970Przychodnia 

Specjalistyczna 

NOWAMED

 1,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701515207641302431JACEK KACZMAREK 

USŁUGI 

MOTORYZACYJNE

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2500Filtry olejowe160107

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503889509680287470Gabinet Pediatryczny 

Elżbieta Iwasieczko
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 0,1080Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110002398187841560014MŁODZIEŻOWY 

OŚRODEK 

WYCHOWAWCZY im. 

Janusza Korczaka W 

ANTONIEWIE

 0,1370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5200Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023022864006972140269Klaudia Jabłońska vel 

Błońska Gabinet 

weterynaryjny "Arka"

 3,4710Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105CA10.30.Z0046300577650001433POKRYCIA OKRYW 

STANISŁAW 

ORYNIAK

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0400Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701032504923286181011972TEKNIA-KALISZ SP. Z 

O.O.
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 0,4100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 1,3100Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 3 316,3370Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,5740Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 25,1650Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4940Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,3700Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,9600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,2900Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,6200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 27,5630Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 27,5000Opakowania z drewna150103

 0,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 15,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,6030Żelazo i stal170405

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych1501024110505866981722485GMINA KOŚCIAN - 

Oczyszczalnia 

Ścieków Stare 

Oborzyska

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,5600Skratki190801

 3,6900Zawartość piaskowników190802

 350,0000  84.04Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1 212,7800Odpadowa masa roślinna020103DA15.97.Z6311725057822054497SŁODOWNIA 

SOUFFLET POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1300Opakowania z drewna150103

 0,4000Opakowania ze szkła150107

 0,2900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 25,4400Metale żelazne160117

 0,5230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0410Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5700Tworzywa sztuczne170203

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014652697851784399PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"HIPOKRATES" S.C.

 2,1900Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802505008036210002037Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

MARGUM Grzegorz 

Szmolke

 68,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z3111189046651489749PHRB"R&R" Emilia 

Płocińska

 10,9000Wody popłuczne i ługi macierzyste0706013680838776060102061PROCOSMETICA sp. 

z o.o.

 4,9660Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5450Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2270Opakowania ze szkła150107
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 0,4670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,4260Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0170Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,7300Papier i tektura191201

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702890457631033076Prywatny Gabinet 

Lekarski Edyta 

Klamerek-Hoffmann

910



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306911089720280446INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023008816176972207542Usługi Weterynaryjne 

Agnieszka 

Firan-Kwaczyńska

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501013026805386060093095ALU-CONST Sp. z o.o. 

Sp. K.

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5000Aluminium170402

 0,8000Żelazo i stal170405

 1,1200Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803140048214497810026130M.i A. Gracz 

EURO-EKO-PAK sp. j. 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjne

 5,7300Opakowania z metali150104

 2,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 7,3000Odpady metalowe0201109700399109230026539Nadleśnictwo Wolsztyn

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2000Żelazo i stal170405

 0,0020Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 2,5000Odpady ulegające biodegradacji200201

911



 0,1130Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060729199515482423172TEDOM POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.62.Z0082863557641187875"AUTO-SZLIF" 

MECHANIKA 

POJAZDOWA JULIAN  

PAUSZEK

 0,0090Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte opony160103

 1,2200Metale żelazne160117

 0,1050Tworzywa sztuczne160119

 0,7820Aluminium170402

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0980Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013002999466961794346MEDICAL PROJECT 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6307145427811146238Indywidualna Praktyka 

Lekarska Marlena 

Felerowicz-Jachimowic

z

 0,0390Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090084922677831436382WPPH "BEMEX" Sp. z 

o.o.

 0,9250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100000016087770003699Politechnika 

Poznańska

 0,1170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2900Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 2,6100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,7290Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,5080Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,4680Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 3,0400Drewno170201

 0,8100Żelazo i stal170405

 3,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0500Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 4,0800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208CB14.21.Z2507813116191023379PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE LESZEK 

WIECZOREK

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022462407811832577DENTISARTE 

STOMATOLOGIA 

ANDRZEJ 

CHMIELECKI

 0,9000  0.45Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0205020004373817670001264OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA
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 66,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Zużyte opony160103

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7600  0.53Osady z klarowania wody190902

 10,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z4114438256991830578GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU 

PRZEMYSŁAW 

GIŻEWSKI

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504244406220017520P.P.H.U. Koszmider 

Waldemar

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,0400Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107
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 0,0120Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0800Płyny hamulcowe160113

 0,3000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 172,7010Metale żelazne160117

 12,5090Metale nieżelazne160118

 24,5100Tworzywa sztuczne160119

 8,1000Szkło160120

 0,0230Inne niewymienione elementy160122

 3,1850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036343711687772553932Przychodnia Lekarska 

MEDICA

 0,0168Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182508588296221097277Niepubliczny Zakład 

Podstawowej i 

specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej 

"ESKULAP" lek. med. 

Barbra Bartlińska

 0,8170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1 084,4000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z2504326746180041557KALISKIE ZAKŁADY 

GARBARSKIE S. A. 

KALSKÓR

 4,5000  1.10Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106
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 890,0000  267.00Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107

 57,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 260,0000Inne niewymienione odpady040199

 0,2000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 9,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 51,4000Żelazo i stal170405

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023606553707632061146Usługi Weterynaryjne 

Paulina Jerzy-Kittel

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396523117880016036Prywatny Gabinet 

Lekarski Ewa 

Golińska-Koźmiński

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006145207861576828"CYRKONIA" 

SALONIK 

KOSMETYCZNY

 242,7600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053004253457772948079AA STUDIO KOMBIKO 

BIS sp z. o. o.
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 2,3000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,8180Żelazo i stal170405

 13,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186303252727791014194Grupa Mo Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. 

k.

 4,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 62,5400Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,5700Żelazo i stal170405

 0,3910Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DI26.61.Z2104194305951016380ZAKŁAD USŁUGOWO 

HANDLOWY TADUSZ 

DORNA

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 82,0680Zużyte opony160103
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 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630359806172190099Salon Kosmetyczny 

Linda Gomułka

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081421733485342437004INSTYTUT 

TECHNOLOGICZNO-P

RZYRODNICZY W 

FALENTACH ODDZIAŁ 

W POZNANIU

 10,2490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Żelazo i stal170405

 30,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086302279317770017879WULKAN-AUTO 

Dariusz Foedke

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,0000Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,2900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023696298877772914376Weterynaryjne 

Centrum Garfild 

Patrycja Sawińska

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 409,6800Inne kwasy060106DM34.10.B6301735727820032965VOLKSWAGEN 

POZNAŃ SP. Z O.O.

 38,6090Odpady tworzyw sztucznych070213

 81,2070Inne niewymienione odpady070299

 851,8480Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304

 2 170,8490Inne niewymienione odpady070399

 1,1720Inne niewymienione odpady070799

 7,1650Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 16,7960Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 94,7870Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 678,7200Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,7770Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 139,3030Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 2,8140Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 6,3050Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 03 25

100326

 1 422,3000Zgary i żużle odlewnicze101003

 44 875,7080Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 269,3800Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09

101010

 63,4560Osady i szlamy z fosforanowania110108

 2,8700Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113
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 5 575,4200Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 71,7180Zużyte woski i tłuszcze120112

 29,4910Odpady spawalnicze120113

 9,3030Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 14,3890Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 520,2000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 1,9170Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,0620Inne oleje hydrauliczne130113

 5,7910Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2 214,6510Opakowania z papieru i tektury150101

 219,7530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 005,8280Opakowania z drewna150103

 41,6930Opakowania z metali150104

 1,5600Opakowania wielomateriałowe150105

 306,0470Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 78,5270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 413,9410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1 039,5690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5980Zużyte opony160103

 80,2700Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 1,0690Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 1,1680Płyny hamulcowe160113

 6,1020Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 905,2160Metale żelazne160117

 7,4640Metale nieżelazne160118

 215,9380Tworzywa sztuczne160119

 57,1310Szkło160120

 3,4540Inne niewymienione elementy160122

 2,6510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 18,4400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6160Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 5,0380Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,4300Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0050Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 4,7260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3210Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602
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 19,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1 745,1590Żelazo i stal170405

 12,4180Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,4070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 459,1300  64.32Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 109,2980  10.93Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 1 465,2500  1,172.20Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,1480Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201015703626067671432606PPHU BIO-ENERGIA 

ANDRZEJ KULA

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306337207821039403GABINET 

STOMATOLOGICZNT 

LEK.STOM. GRAŻYNA 

ZEMMLER

 6,9000Opakowania z papieru i tektury1501013638793999680978375MŁYN NIEDŹWIADY  

sp. z o.o. sp.k.

 10,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,7200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 19,5800Gruz ceglany170102

 0,0090Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605060001002107891003468ZESPÓŁ SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH I 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

YCH IM. GEN. DR. 

ROMANA ABRAHAMA

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6309323007791438936Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Rembarz

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111271806651779571Przychodnia 

Stomatologiczna 

"PRYZMAT"

 2 370,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912122500382406190004078PHU CARBON JAN 

KUROPKA

 5,5180Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801114111680306990012487SIERAKOWSKI 

CZESŁAW 

LAKIERNICTWO

 2,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143659643017811938063PEKABUD-MORASKO 

IWESTYCJE SP.ZO.O.

 0,4260Żelazo i stal170405

 16,2400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 39,9100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221468504325252575205MIRJAN Sp. z o.o. 

S.K. - A.

 0,7000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 19,0100Opakowania z papieru i tektury150101
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 44,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,3000Opakowania z papieru i tektury1501015702013177661005073Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

Grażyna Gawrych

 2,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0045Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216M80.10.B0011485617661989997Szkoła Podstawowa 

im. ks. Jakuba Wujka 

w Siennie

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406030107326305261003187Budimex S.A.

 1,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,6100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6 333,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 849,8000Gruz ceglany170102

 0,3000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 2 437,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1 503,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 1 167,7000Drewno170201

 0,8000Szkło170202

 2,0000Tworzywa sztuczne170203
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 269,8000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,4000Odpadowa papa170380

 199,4000Żelazo i stal170405

 385 225,9000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 27 286,1000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 17,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2 058,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2750Metale żelazne160117DL33.40.Z0126111831180039730"CARL ZEISS" SP. Z 

O.O.

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305891667831172411Gabinet 

Ginekologiczny 

Bernadeta Banasiuk

 0,6300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008654697773056549LUMEDICA 

WIŚNIEWSKI 

SPICHALSKI SP.J

 0,0680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103009958065140305251LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

LABOR S.C.
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 2,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,8850Zużyte opony1601035708417267671181297PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE "CARD" 

TOMASZ MACIOS

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022001716912161144MARDDENT 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA  

DARIUSZ MARCZAK

 2,0600Opakowania z tworzyw sztucznych1501023605104527851799403Meble KAMPRA A. 

Więcek, R. Więcek, P. 

Kata Sp.j.

 2,1930Opakowania z metali150104

 0,0340Aluminium170402

 1,9400Żelazo i stal170405

 0,2270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166312582017861623752GMINA NOWE 

MIASTO NAD WARTĄ

 3,3800Skratki190801

 24,7900  15.02Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,6500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6346189607811753375NZOZ NEURO-KARD 

ILKOWSKI I 

PARTNERZY SPÓŁKA 

PARTNERSKA
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308161719720494845GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNY

 1,5190Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201053024230086681794693BEDNAREK PVC i 

ALU Bednarek Rafał

 73,0000Aluminium170402

 470,0000Żelazo i stal170405

 0,8900Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222310131251P.P.H. OPTIM" S.J. 

Jacek Karpiński, 

Leszek Cieślak

 1,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702376057661102238Gabinet Lekarza 

Rodzinnego Pediatra 

Małgorzata Warzybok

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Opakowania z papieru i tektury1501013015408937661762147USŁUGI 

ELEKTYRCZNE Maciej 

Gradowski

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Tworzywa sztuczne170203

 0,0080Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0050Aluminium170402

 196,1500Odpadowa tkanka zwierzęca0202029706842209231465643PSJ sp. z o.o. sp.k.

(dawniej:Przetwórstwo 

Ryb- Warzyw Piątek 

Sp. j.)

 320,0000  12.70Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 32,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 95,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 122,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,7070Żelazo i stal170405

 2,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083806154026653015381Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie 

sp. z o.o.

 0,5420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0880Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0570Mieszaniny metali170407

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101DD20.10.A5720476367642349825ZAKŁAD 

IMPREGNACJI 

DREWNA 

"IMPREGNA" SP. Z 

O.O.
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 0,4500Opakowania z drewna150103

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400206557961367490NZOZ Ośrodek Terapii 

Uzależnień i 

Współuzależnień 

Karan

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033621286856652999151MEDICA SPIN TRADE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 4,9800Opakowania z papieru i tektury1501013645131927792442940NOVABOX S.C. 

P.PTASZYŃSKI, 

K.JACKOWSKA

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2516017206221085073Indywidualna 

Specjalistyczna 

Prkatyka Lekarska 

Maria Tomaszewska

 0,5600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005049017640005524Bank Spółdzielczy w 

Chodzieży

 0,1400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396900335571342274INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

GRAŻYNA 

WASIELEWSKA
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 0,0300Odpady spawalnicze1201133015338297821689934AKPOL PLUS s.c. 

Karol Andrzejewski, 

Norbert Andrzejewski

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507272926191240906GABINET  

STOMATOLOGICZNY 

TERESA 

SZCZEPANIAK-JAGO

DZIŃSKA

 12,9040Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043023959966652991505GPR "Zgoda"

 334,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101623236671013010Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Górna

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500783406181524039SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ORTODONCJA 

KNIASTOWSKA
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039700665519231231448NZOZ Poradnia Chorób 

Płuc i Alergologii

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093661427657831751675Friends Pharm sp. z o. 

o.

 1,1500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052505511506171010876Stol-Tom Adam 

Tomczak

 0,0015Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania z metali150104

 0,0100Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641373307773260971TULDENT Lisiecki sp. 

j.

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z5721098577952152519Usługi Weterynaryjne 

Alicja Serdyniecka

933



 1,9600Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181A01.30.Z0004769266980005706ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

JUTRZENKA

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300585876 000276171274173NZOZ Olmed

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008537917831489102DERMEDICA - 

PRAKTYKA 

DERMATOLOGICZNA 

GRAŻYNA 

WOLNIK-TRZECIAK

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705219447661029033PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANDRZEJ POLIMIRSKI

 310,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015313631777542524950ENARGETYKA 

CIEPLNA 

OPOLSZCZYZNY S.A.

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 2,1000Żelazo i stal170405
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 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,7100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010010201636990003471Gminna Spółdzielnia 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA

 0,6000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 3,1350Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 16,1000Odpady kory i korka030101DD20.10.A0043502707320019909PRZEDSIĘBIORSTWO 

BARTEK LECH 

WITMAN

 1,4550Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0040Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0330Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania z metali150104

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 81,0000Inne niewymienione odpady1201990012153815840301309Micronet sp. z o.o.

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,6200Tworzywa sztuczne170203

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396522687792083932NZOZ PRAKTYKA 

LEKARZY 

RODZINNYCH 

"ZDROWIE" S.C.

 3,0600Opakowania z papieru i tektury1501013502795906770066541EDEN SPRINGS SP. Z 

O.O.

 134,4580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 2,9800Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100716756971156417Gabinet Prywatny 

Zenon Wasielica
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 31,3000  0.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.13.A3005406619680899664ZAKŁADY MIESNE 

WERBLIŃSKI SP. Z 

O.O.

 0,1850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Żelazo i stal170405

 2,4000Skratki190801

 2,1430Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

1608016309294327821744142Auto Części Kaliński 

Hubert

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z300722847 000296972223794NZOZ Przychodnie 

Lekarski "SALUBRES" 

Sp. z o. o.

937



 366,6800Inne niewymienione odpady0402996306573537841564696J. P. C. EUROPE' 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 26,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 8,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700653407641745536Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska K. 

Leśniak- Bilińska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102951366651618514Centrum Pielegnacyjne 

Zielony Dom M. 

Olszewski

 0,1920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205630124183WIELKOPOLSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

INŻYNIERYJNYCH 

"WUPRINŻ" SP. Z 

O.O.

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 6,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0480Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 0,1000Inne niewymienione odpady160199

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 381,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 25,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 189,7000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 4,4760Tworzywa sztuczne170203

 136,2000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 35,3780Żelazo i stal170405

 48 829,6300Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307938899720200275PRYWATNY 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

JAN MIEDZIANOWSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510134366171465772Indywidualna Praktyka 

Położnej - Małgorzata 

Wróblewska

 0,0016Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162500130106180040339PW Izokal sp. z o.o.

 4,5050Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402224700316867320000726Eurofoam Polska sp. z 

o.o.

 7,4560Opakowania z papieru i tektury150101

 7,3450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Żelazo i stal170405

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.52.Z6302839357772590778"KONAR" JEZIORECKI 

WITOLD, 

JEZIORECKA RENATA 

SPÓŁKA JAWNA

 2,3000Popiół cynkowy110502

 0,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3100Inne niewymienione odpady120199

 10,5220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,1200Aluminium170402

 159,1100Żelazo i stal170405

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z3105174996671015138PRYWATNA 

PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA 

LEK. WET. MAREK 

PIETRYGA

 106,0000Inne niewymienione odpady0706993012134387811842742LANUA 

INVESTMENTS 

POLAND SP.ZO.O.

 0,1770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516325019680299556Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Jolanta 

Korycka - Mizera

 0,0650Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704301659878RD  Sp. z o.o.

 0,0960Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1900Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0600Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 0,9700Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102
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 0,0050Inne niewymienione odpady090199

 0,0510Wodne ciecze myjące120301

 1,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,6200Aluminium170402

 228,7300Papier i tektura191201

 0,6350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300359247791235067"HIST-PAT" GABINET 

LEKARSKI 

HISTOPATOLOGICZN

Y JAN 

BRĘBOROWICZ

 0,4290Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z570159733 000277631137048PRZYCHODNIA 

LEKARSKA GRAŻYNA 

PACEK

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103634236855 00026NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"OFTALMUS"

 0,0300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DD20.10.A5705081747670000023"KLON"  SP. Z O.O.

 2,3000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2020Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2750Odpady spawalnicze120113

 0,4130Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Zużyte opony160103

 0,1030Filtry olejowe160107

 8,9340Żelazo i stal170405

 1,3300Mieszaniny metali170407

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165702831957641745737"PARTNER" 

KRZYSZTOF KURZAC, 

SŁAWOMIR KURZAC , 

Katarzyna Kurzac s.c.

 0,6000Opakowania z papieru i tektury1501015708645787642211251RADER Sp. J.

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3200Opakowania z drewna150103

 0,4000Opakowania z metali150104
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 0,7600Zużyte opony160103

 0,5000Żelazo i stal170405

 26,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013606810536222787825CNC ARTEGO sp. z 

o.o.

 0,3000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025196148107393419508GABINET 

WETERYNARYJNY 

VET-COM SP. Z O.O.

 0,6480Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,5400Opakowania z papieru i tektury1501017708422408431276768Dystrybucja Gazu 

Propan-Butan 

ROMGAZ Roman 

Szultka

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania ze szkła150107

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705322157641690143Indywidualna 

specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ginekologiczno-Położni

cza Magdalena 

Morawska

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507831036171292805GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DANUTA BĄKOWSKA 

MICHALSKA

 10,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.A2504231846170013743PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z  

O. O. w Pleszewie
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 0,6510Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0730Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0830Filtry olejowe160107

 0,0470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0580Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 45,5600Żelazo i stal170405

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 27,6600Skratki190801

 12,0000Zawartość piaskowników190802

 856,5600  303.76Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,8000Inne niewymienione odpady190899

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103411049198 000216971702535NZOZ PRACOWNIA 

CYTODIAGNOSTYKI 

GINEKOLOGICZNEJ 

Jolanta Wawrzyniak

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych1501023009670307842425896"KRAWCZYK" 

SPÓŁKA CYWILNA 

KRAWCZYK TOMASZ, 

HENRYK, 

SŁAWOMIR, 

WOJCIECH

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026034507851751980"Fabryka Piękna" 

Romana Bartkowiak

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022402716586472155374Gabinet Weterynaryjny 

See Vet

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516374449680286743Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowej Galant 

Teresa
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001571987851323824PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOTR SIMIŃSKI

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z302633310"Arsmedica" sp.p. 

lekarzy Andrzejczak, 

Krawczyk-Kubisiak, 

Lisowski

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662276167821295187STIPP JACEK 

NIEWCZYK

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012827706452260205INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARTA 

KANTOR-KOTARA

 7,6600Zużyte opony1601030008430466220105827WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 0,7900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063012161417773131274DELIK S.J. Jan Delik, 

Małgorzata Delik, Piotr 

Delik

 5,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6700Zużyte opony160103

 0,9500Filtry olejowe160107

 2,4600Tworzywa sztuczne160119

 0,2350Szkło160120

 0,3500Inne niewymienione elementy160122

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110O93.02.Z2507836986221794579Salon Fryzjerski 

Justyna Matysiak

 0,0170Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3115893776681693259MAMUT PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

PIOTRA KURPIKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6310383797821703114Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Witold Kędzia
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705077507641037029AMICUS s.c.

 1,4020Skratki1908010009914047671415708URZĄD GMINY 

TARNÓWKA

 5,0330Zawartość piaskowników190802

 102,3400  5.23Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 66,8230Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702080102589665220006438RUUKKI POLSKA SP. 

Z O.O. ODDZIAŁ 

OBORNIKI

 142,1820Odpady tworzyw sztucznych070213

 11,8260Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 13,5600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 5,7000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 984,8800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,0200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 6,0290Odpady spawalnicze120113

 26,4390Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 90,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 43,7150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,2390Opakowania z drewna150103

 15,2000Opakowania z metali150104
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 59,7800Opakowania wielomateriałowe150105

 7,8990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4640Zużyte opony160103

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Inne baterie i akumulatory160605

 1 281,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 7,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026219847642343403ALGANA Elżbieta 

Czumałowska

 15,0000Opakowania z papieru i tektury1501013105136916650012117PPH "Marpol" Edward 

Pocztarek

 1,2800Opakowania z papieru i tektury1501016303899877821392944" JARDO" DOROTA 

KOZŁOWSKA
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 0,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9100Opakowania z metali150104

 1,4800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053080149356670001358ZAKŁAD STOLARSKI 

W. SOWACKI

 0,8470Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083025403007871798766Piotr Elsner - P.H.U.

-AUTO-PRESTIGE

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1020Filtry olejowe160107

 0,2160Tworzywa sztuczne160119

 0,1340Aluminium170402

 3,6500Żelazo i stal170405

 2,5600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073011407396211785567Klimas 

Przedsiębiorstwo 

Budowlano Projektowe 

sp. z o.o.

 3,1100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165707913367661968498Urząd Gminy 

Wągrowiec

 8,9500Odpady tworzyw sztucznych0702133006470287792319932DOMATUS Z. 

KOWALAK I 

WSPÓLNICY SP. J.
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 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,0000Szkło170202

 0,9600Aluminium170402

 2,2850Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308240649720547582ELŻBIETA 

KALETA-DYBEK

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103023868276662110759PIANKOL s.c. P. 

Klepczarek, T. 

Kaczorowski

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023005596439680901645CALPHARMA Gabinet 

Weterynaryjny s. c. 

Albrecht&Kłysz

 1 064,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A6322563687791000223PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-WDROŻ

ENIOWE "TEMPEKS"

 0,0060Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013808715717642257968Mechanika Pojazdowa 

Przemysław Waloch

 0,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103
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 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0430Filtry olejowe160107

 0,5000Metale żelazne160117

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103630623667 00021SPECJALISTYCZNE 

LECZNICTWO 

DERMATOLOGICZNO-

WENEROLOGICZNE 

NZOZ "KAMED"

 3,1000Odpady tworzyw sztucznych0702136303019307771011933P.P.H.U. STELKOM 

STANISŁAW 

ŚCISŁOWSKI

 35,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,7000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304679487821248087NZOZ Twój Lekarz

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014777236182120806Taira s.c. Anna 

Stachowiak, Krzysztof 

Bydałek

 0,4000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206015701834537661001767PIEKARNIA I SKLEP 

SPOŻYWCZY 

ARKADIUSZ 

SKIBIŃSKI

 0,1520Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1550Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510125726181506751Usługi Pielęgniarskie 

Arleta Mariańska

 0,3700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DH25.21.Z0205948578992616463RECA PLAST 

POLAND SP. Z O.O.

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111317296961629908NZPOZ ZESPÓŁ 

PIELEGNIAREK I 

POŁOŻNEJ TĘTNO 

S.C. M. PAZOŁA, A. 

KAZUBEK, I. 

MAĆKOWIAK

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308552197771183232Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gab. Stomatologiczny 

ALEKSANDRA 

KORYTOWSKA

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych1501023632668636060095527Przedsiębiorstwo 

Komunalne w 

Ryczywole Sp. z o.o.

 254,6100  48.56Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 9,1400Osady z klarowania wody190902

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304687359720605463Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Elzbieta 

Sipurzyńska-Feder

 0,0260Odpady tworzyw sztucznych0702136303343027791015555"EKO SERWIS" M. 

KAMIŃSKI, P. 

KAMIŃSKI, R. 

PRZYBYŁ, P. 

PRYMKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0030Freony, HCFC, HFC140601

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708495387641588172Indywidualna Praktyka 

Położnej Maria 

Jagodzińska

 2,9400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010010360699680390802ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 19,0200Skratki190801

 0,6700Zawartość piaskowników190802

 26,7400  5.79Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 10,6500Odpady z targowisk200302
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 16,9500Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501013012402286211640053Zakład Zieleni Łukasz 

Marszałek

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6395428877871345705PRYWATNY 

OŚRODEK LEKARZA 

RODZINNEGO 

WALDEMAR 

JANASZAK

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700981447660005757PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNO USŁUGOWE 

AGROSYSTEM SP. Z 

O.O.

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3190Metale żelazne160117

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501013016052917851701485Agnieszka Pilarczyk 

APTEKA NA SKRAJU

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0058Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 12,7950Opakowania z papieru i tektury1501013010261856972249948RODON SP. Z O.O. 

SP. KOMANDYTOWA

 2,1450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6400Opakowania z drewna150103

 0,1240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6100Żelazo i stal170405
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3110775656651595641Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Dorota Świtalska

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4100640896971497791Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Elżbieta 

Kolan

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134101948286961602909PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-P

EDAGOGICZNA W 

GOSTYNIU

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2509423006222305430NZOZ Dermatologia i 

Wenorologia s.c. 

Lucyna Lisiecka, Anna 

Kupijaj-Kasprzak

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039700688059231056347PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNY  

BARBARA 

MARCINKOWSKA-MU

SKAŁA

 2,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083026207436172074298AUTO-ADAM 

STEPNIAK

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0030Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801153682662606981240467"Malkun" Mariusz Kunz

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308237397811053620NZOZ Lecznictwo 

Dermatologiczne

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111178916681768365PIELĘGNIARSKI 

ZAKŁAD MEDYCYNY 

SZKOLNEJ S.C.

 0,7320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024111681586981014357Ryszard Przygocki

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych1501023011678049680001841PHU Mirosław 

Kornaszewski
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312119109950039613PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO ALMUS 

S.C.

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6303389847881200003GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRAŻYNA PIĘTA

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023012038658272055545Gabinet Weterynaryjny 

VITAL-VET Artur 

Maślak

 0,8300Opakowania z papieru i tektury1501012515473916221481337Zakład Przetwórstwa 

Miesnego Franka 

Paweł Franka

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705167657641211272INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ALEKSANDRA 

SZYMCZAK
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102521806681298669Prywatny Gabinet 

Lekarski Jerzy 

Manuszewski

 0,9300Opakowania z papieru i tektury1501015703472687671421100KUKWISZ i SPÓŁKA 

sp. j.

 2,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6343306669720896012PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOTR OLASIŃSKI

 631,8600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013005683527772985063INTRADE Sp. z o.o.

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115448396981531897Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Połozni

czy Kinga 

Stróżyńska-Jaroszyńsk

a

 2,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083102104306651008394AUTOMOBILE TORINO 

Sp. z o. o.

 0,0050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,0126Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2500331356180046141APTEKA "POD 

PLATANEM" HAŁAS & 

ŁUBIŃSKA SP. J.

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100746656681042289GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. ALDONA 

JASZEWSKA

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0243Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509442626191849091Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek i 

Położnych "POLMED" 

s.c.

 225,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DB17.25.Z2500225456180041712FABRYKA 

WYROBÓW 

RUNOWYCH 

"RUNOTEX" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,0400Żelazo i stal170405

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346035329721016160PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

KERSTE-KOWALSKA

 0,2580Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086341759877831501116Mechanika Pojazdowa 

Gronek Andrzej

 0,6870Odpady tworzyw sztucznych0702133004191267772944963Bs Steel sp. z o. o.
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 0,8840Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,0160Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,1800Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 0,4020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,6920Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3950Opakowania ze szkła150107

 0,0210Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Aluminium170402

 28,2850Żelazo i stal170405

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110177586681684941NZOS "DENS" s.c.

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133003824176171261555"Sylwia" Sylwia 

Szalejska
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310074240 000386681042160INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

LILIANA PODLASIN 

KORALEWSKA

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001019705302809231023394PIEKARNIA RYSZARD 

NOWAK

 19,3700Opakowania z papieru i tektury1501013012752807861681962"ŚRODMAR" SP. Z 

O.O.

 2,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,1220Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 143,5820Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z3101667176660001411F.H.U. ANDRZEJ 

MEJSNER

 1,5360Odpadowa tkanka zwierzęca 

wykazująca właściwości 

niebezpieczne

020280

 456,8200Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703361877641624407PRZYCHODNIA 

LEKARSKA PAWEŁ 

ŁAWIŃSKI

 0,0480Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186303521687821015503P.P.U. EKO-ZEC SP. 

Z O.O.

 38,2500Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 304,0800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 115,8900Metale żelazne191202

 4,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,0736Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z0006325276180041793ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501013004345517641833134"RURWAL" SKUP I 

SPRZEDAŻ ZŁOMU 

SŁAWOMIR RUREK

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501013100508776661065904Przychodnia 

Weterynaryjna Piotr 

Bartłomiejczak

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,5590Kwas azotowy i azotawy060105L75.13.Z0003327076761040909OBWODOWY URZĄD 

POBIERCZY W 

POZNANIU

 0,1410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080033539926170250880PW AUTO CENTRUM 

RYSTAL RYSZARD 

KUJAWSKI

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 78,3500Zużyte opony160103

 0,9500Filtry olejowe160107

 0,5300Metale nieżelazne160118

 0,1300Tworzywa sztuczne160119

 3,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1520Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,6200Żelazo i stal170405

 14,5400Mieszaniny metali170407

 1,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056396336097772393925FORMAT Sp. z o.o.
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002948697630011204DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610013013359926991934823FOTO-BAMA s. c. 

ALEKSANDRA 

BARDZIŃSKA, 

MIROSŁAW 

BARDZIŃSKI, 

BARTOSZ 

BARDZIŃSKI

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2502666846181322749Gabinet 

Laryngologiczny MAria 

Szewczyk

 1,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083005487637811694690Centrum Obsługi 

Joanna Wolf

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Zużyte opony160103

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,4960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4800Żelazo i stal170405

967



 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033105081066671008345Gabinet 

Ginekologiczny 

"WENUS" Mieczysław 

Rosiński

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2507216456221083111GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

LEK.MED.MARIUSZ 

JĘDRAS

 22,5740Zgary i żużle odlewnicze1010033006125677772994725APOS ODLEWY 

CIŚNIENIOWE SP. Z 

O.O. SP. KOM.

 2,7650Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Żelazo i stal170405

 1,7550Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035703459157631755987PARKIETY G. J. Sp. z 

o.o.

 0,0170Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6270Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092500139606220104182APTEKA MGR FARM. 

EWA OLIJARCZYK

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030082264947791049318GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. MAREK 

MŁODYSZEWSKI

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113692547146662118703HI-TECH 

TECHNOLOGIA Sp. z 

o.o. sp.k.

 0,0050Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0050Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0200Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0050Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410
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 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 1,0000Aluminium170402

 6,5200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182630676758Ferma Drobiu 

ZDZISŁAW GUMPERT

 0,3900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507975716211389883Linda Gabinet 

Kosmetyczny - 

Solarium
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033663902337671705027Przychodznia 

Rodzinna FAMILI 

NOVA

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143679928857661996885Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej

 0,0004Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023412624926671657581Gabinet Weterynaryjny 

AMICUS Andrzej 

Kapturski

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501021427472171132822656GIANT INVEST 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0199Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0014Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0020Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053012698587632103063Mirtech Sp. z o.o.

 0,2680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z drewna150103
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 0,6200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1570Odpadowa papa170380

 1,5300Żelazo i stal170405

 3,6700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 81,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,7380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100081052185220000217ALAB Laboratoria Sp.z 

o.o.

 20,3760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2190Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,3820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504882326181001040PPHU "ALCES" 

IMPORT EXPORT 

HANNA PRZYBYŁ

 2,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023012474436661769634Gabinet Weterynaryjny 

Kamil Gębka

 1,5500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396469487792083582TERAPIA MEDYCZNA 

"TERAMED" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115274106972113261NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA D. 

PAPIEŻ, A. 

GAŚ-SUCHECKA, Z. 

WILER Spółka 

Partnerska

 0,1370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 29,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053023157096222782360Sofalux.pl s.c.

 1,2000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501294676221381239ALEKSANDRA 

WYRWAS P.H.U.

 0,0280Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3004123777881926421APTEKA CENTRUM 

ZDROWIA S.C. 

KATARZYNA 

PAWLAK-ŁAMASZEW

SKA, LESZEK 

ŁAMASZEWSKI

 1,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033001376697772865637"INTER-OPTIMA" Sp. 

z. o.o.

 2,0380Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0300Aluminium170402

 0,6200Żelazo i stal170405

 1 309,3720Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z6308137877811358532"SCHUR FLEXIBLE 

POLAND"  SP.ZO.O.

 19,5730Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 411,9340Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 10,7660Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 28,7900Opakowania z papieru i tektury150101
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 29,5750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 65,6900Opakowania z drewna150103

 35,1800Opakowania z metali150104

 65,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,4670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,7800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003744856650001065GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

GOLINIE

 0,3360Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0620Aluminium170402

 0,0550Oleje i tłuszcze jadalne200125

 8,1000Opakowania z papieru i tektury1501016304613607771025467"HURTMAR" Barbara 

Krawaczek

 2,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083101844196661019198Z.U.H. AUTO-SERWIS 

JERZY FRĄTCZAK

 0,0260Filtry olejowe160107

 0,2600Metale żelazne160117

 0,0420Metale nieżelazne160118

 0,0620Tworzywa sztuczne160119

 0,1290Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0440Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803008095605140105345Zakład 

Piekarniczo-Cukiernicz

y Adam Sowa

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516390066172095627Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek i 

Położnych Jolanta 

Urbanek Aleksandra 

Krasnowska

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396434017811650273PORADNIA 

ORTOPEDYCZNA 

JEŻYCE SP.Z O.O.

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310867347881412188Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Wiesława Hampel

 0,2180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5701209907641431111NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICO" LOTNICZA 

ADAM GRONOWSKI

 0,1390Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.74.Z5707897767642100600"APANA"  SP.Z O.O.

 1,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113
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 0,2500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,3000Inne niewymienione odpady120199

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Metale żelazne160117

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013013949607772821350Ferma Drobiu Leszek 

Woś

 1,4500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126303608487821014840PPH CENTRES Maciej 

Ostański

 0,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2515092326221349684GABINET 

KSMETYCZNY 

ARLETA ROSSA

 3,8400Inne niewymienione odpady0402993103183116681145434MAGDALENA 

CHŁODNICKA 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe "VITO"

 11,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,4850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2610Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501012506975796211380379ELEKTRO-INSTAL 

IRENEUSZ 

KACZMAREK

 17,3050Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702086305378507790002906REPROSERWIS  

USŁUGI GRAFICZNE 

SP.ZO.O./"MILLER 

GRAPHICS POLAND" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 15,2400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 25,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 141,0400Odpady tworzyw sztucznych0702133631462606681972226BEST-POL S.A.

 4,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 125,1850Żelazo i stal170405

 0,0010Papier i tektura200101

 0,3000Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080201343579111898977OSADKOWSKI S.A.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250486954Gabinet Kosmatyczny 

"EFEKT"

 0,0200Zużyte opony1601036311679647781333851"ECTA POLSKA" SP. 

Z O.O.

 0,0028Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110175406661770761NZOZ PIELGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ "FIBA" 

S.C.

 1,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080033407426180040204PRZEDSIĘBIORSTWO 

MOTORYZACYJNE 

AUTO SERVICE 

RONDO SP. Z O.O.

 0,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0410Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,3300Zużyte opony160103
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 0,5560Filtry olejowe160107

 0,0120Tworzywa sztuczne160119

 1,4310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,0400Żelazo i stal170405

 0,5100Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092512408826191097426POLY-SYSTEM Marcin 

Krawiec

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0077Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024505777792413996CENTRUM 

NEUROCHIRURGII I 

NEUROLOGII 

SP.ZO.O.

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110300280473 000206211729988Niepubliczny Zakład 

Podstawowej i 

Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej 

"AVICENNA"

 0,3010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3040Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053691989386181545917MM Cars Andrzej 

Andrzejewski

 0,0300Filtry olejowe160107
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 0,3500Tworzywa sztuczne160119

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013102128776651379340ZAKŁAD 

FOTOGRAFICZNY 

FOTO-KMIEĆ 

ZBIGNIEW KMIEĆ

 0,0500Roztwory utrwalaczy090104

 0,0700Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105

 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Opakowania z metali150104

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083012389937841983097PHU MBW Bartosz 

Wichłacz

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych1501023115083806652564832"TRANS-CONT 

COVERMAT" RENATA 

JACEK SIKORSCY 

S.C.

 0,0100Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396595507811255766INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

DANUTA WYCZAŁEK

981



 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021967366222414343Salon Urody Dominika 

Dolata

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011717866171030991Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Lidia 

Szybiak

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086306659097871067123MECHANIKA 

POJAZDOWA 

KRZYSZTOF 

SZEPCZYŃSKI

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,3510Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509299896211243665Indywidualna Praktyka 

Położnicza Anna 

Golińska

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083008978836172076363Auto Serwis Marcin 

Szulc
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 1,1000Żelazo i stal170405

 0,0090Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z8119576588571733332"OPTIMUM" ANNA 

ZŁOTNICKA-PLUCIŃS

KA, WOJCIECH 

PLUCIŃSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,4250Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 10 466,8200Odpady kory i korka0301015701730127631002199STEICO Sp. z o.o.

 18 394,7750Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 314,5000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

030182

 53,8380Odpady tworzyw sztucznych070213

 7,6430Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 100,8390Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,8300Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 28,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 273,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 288,3400Opakowania z drewna150103

 12,6200Opakowania wielomateriałowe150105

 4,8320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,8550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,4900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,9100Zużyte opony160103

 1,2590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,7220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,9630Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1100Aluminium170402

 478,5470Żelazo i stal170405

 17,3500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 24,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5050Skratki190801

 1,6440Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112411491698METALPOL 

FURMANIAK SP. J.

 4,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 15,3100Inne niewymienione odpady0203995721330407642154895Rene Coffee Pads 

MAGMAR Marcin 

Troczyński

 25,7300Odpady tworzyw sztucznych070213

 58,3240Opakowania z papieru i tektury150101

 12,9980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8020Metale nieżelazne191203

 75,6000Skratki1908012507549526191753534WODOCIĄGI 

KĘPIŃSKIE SP. Z 

O.O.
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 59,0000Zawartość piaskowników190802

 2 050,0000  394.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030047805039720412818SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

RYSZARD STAWICKI

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5700309567661103692J.C. 

"AUTO-NAPRAWA" 

STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW, JANUSZ 

CHOŁODY

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6396222157771447659Gabinet 

Stomatologiczny Artur 

Bartoszek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308064747841163388WACŁAW HAMPEL 

NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.50.Z0006015217640054505ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

STRÓŻEWIE

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

985



 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103631233112 000357841990720POŁOŻNICZY 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "VIVA" S.C.

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503621696181431444Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Gabrysiak

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143020506207661990523AP Automatyka M. 

Pabel M. Prokopiak 

s.c.

 1,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083606102317773245753M-KARPIK AUTO 

SERWIS SP. Z O.O.

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3001622207881809738SZKLIWO MAREK 

SZCZEPANIAK

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084100081226980008679Nadleśnictwo Kościan

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Aluminium170402

 18,5320Żelazo i stal170405

 0,8200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0100Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0004Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0200Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,3750Baterie i akumulatory ołowiowe1606015721139597791409449Car-Tax Wiesława 

Szyperska

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z630874694 000207772176843PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

LUBOŃ-ŻABIKOWO 

S.C.
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 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6350Papier i tektura1912010081772066650000901Drukarnia Braci 

Wielińskich s.c.

 0,5350Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.30.Z6306540997841858802PROAGRI SP. Z O.O.

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3950Opakowania z drewna150103

 0,8900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,4200Drewno170201

 5,4300Żelazo i stal170405

 5,7500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,0468Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033697649297773313101Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny Szkolnej 

PROM-MED S.J.

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016345961579721095484NZOZ Specjalistyczna 

Opieka 

Dermatologiczna s.c

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.21.B2506752186171559705PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

DROGOWYCH 

"DROGBUD" S.A.

 3,3200Zużyte opony160103

 250,4200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 9,8200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 20,9600Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,1000Metale żelazne1601170082688547811005035AUTOPORT LECH 

TOMKOWIAK

 0,3200Metale nieżelazne160118

 0,1220Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250939858 000206181881762Niepubliczny Zakład 

Opieki Pielęgniarskiej 

"PULS" s.c.

 0,0200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301106304474147820032020JÓZEF WIECZOREK

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306595537821196858Gabinet 

stomatologiczny Alina 

Kowalczyk

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010843507821957961SALONIK 

KOSMETYCZNY 

"KRAINA URODY" 

ANNA WITKOWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z250938669 000276171014288NZOZ "ORTOPEDA"
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 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A5710005037660005639UBOJNIA I MASARNIA 

MIROSŁAW CZABAN

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083101458336680006877TUR-TRANS Gapsa 

Sp. J.

 0,1000Filtry olejowe160107

 7,3230Żelazo i stal1704056305376147810000515MARKSTAL Sp. z o.o.

 2,6500Odpadowa masa roślinna0201033103246656681329329Zielonym do góry 

Kowalska Dorota

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4720Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z4114418496961706690P.P.H.U. "Eko-Lux" 

Wielańczyk, 

Wilczyński, 

Paszkiewicz Sp.j.

 0,3240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023015958659680959567Chenczke Energy sp. z 

o.o.

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000071226181663551INDYWIDUALNA 

DENTYSTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

AGNIESZKA 

ZAREMBA

 0,0500Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

2001083017012386652969291WRC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,1800Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,3620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023233307822556342Centrum Medyczne 

MEDEUS

 89,2400Metale żelazne1912023609075056222788279Firma Usługowa 

Eko-Kar sp. z o.o. 

sp.k.

 23,6320Metale nieżelazne191203

 55,8800Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,7260Szkło191205

 46,7170Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 3 159,2100Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 76,9910Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0322Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143627536389721258070PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO 

USŁUGOWE 

SP.ZO.O. (dawniej 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane Jack-Bud 

Jacek Grabowski)

 96,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 19,6000Inne niewymienione odpady170182

 0,2000Żelazo i stal170405

 37,1800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 265,0500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,2340Opakowania z tworzyw sztucznych1501023103019316651585631Mak Mariusz 

Kaźmierczak

 1,1700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110O90.02.Z4114169816972057367MIEJSKI ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA SP. Z 

O.O.

 419,4120Opakowania z papieru i tektury150101

 1 721,9780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 849,9200Opakowania z metali150104

 956,9300Opakowania ze szkła150107

 8,1000Zużyte opony160103

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 750,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 540,7200Gruz ceglany170102

 159,8600Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 2 074,4200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 27,6900Żelazo i stal170405

 0,9400Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 1 676,1800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 522,9600Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 1 570,6400Inne niewymienione odpady190599

 1,3050Metale nieżelazne191203

 35,0100Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207
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 71 380,2220Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 21,7200Papier i tektura200101

 171,0500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 104,2000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013013932005551378346DECOINA

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Opakowania z drewna150103

 0,0550Tworzywa sztuczne1601196305946127840045089BLACHARSTWO 

POJAZDOWE 

KRZYSZTOF 

WOŹNIAK

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503792246171500439SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

LEK.MED. 

SPECJALISTA 

CHIRURG 

KRZYSZTOF 

GRUSZCZYŃSKI

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136307340207821082072Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Małgorzata 

Włoszkiewicz

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110816676661796878NZOZ "VITA-MED" SP. 

PARTNERSKA ALINA 

LISOWSKA, BEATA 

SKOCZYLAS

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015048516222744359Stomatologia i 

Medycyna Estetyczna 

Dorota i Michał 

Młynarczyk

 0,5200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040915246955571049841TRUCK SERWIS 

JAROSŁAW 

SZOSZOREK

 11,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5200Filtry olejowe160107

 2,1260Aluminium1704023111077406681248476"MARIO" Mariola 

Grzelewska

 2,8400Żelazo i stal170405

 0,1500Mieszaniny metali170407

 88,0000Metale żelazne191202

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106398275907881795700Agata 

Dratwa0Kaczmarek 

V-DRUK

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z411047785 000246971940068NZOZ Przychodnia 

Lekarska Aleksandra 

Jankowska, Ryszard 

Sudolski, Katarzyna 

Włoszczyńska s. c.

 0,9950Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104A01.24.Z4114584077881450237FERMA DROBIU 

PAWEŁ MIESIĄC

 0,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5950Tworzywa sztuczne170203

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 42,5000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.11.C6345694107861607687"PAUL-PON POLSKA" 

SP.ZO.O.

 1,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0830Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,1000Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086315230707771196341Gospodarstwo 

Specjalistyczne Ferma 

Drobiu Waldemar 

Piechowiak

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086305753887771749610Osuch Ryszard

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3900Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,5670Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,4550Żelazo i stal170405

 0,0070Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

1012083027587507642397037PPHU BORPOL 

Tomasz Borucki

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 80,9500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012515396646221170784P.P.U.H. "KOLMETAL" 

Zenon Kapturowski
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 12,8270Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,2920Aluminium170402

 1 008,8100Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DE21.22.Z6324903317780111410DUNI POLAND SP. Z 

O.O.

 3,0900Odpady tworzyw sztucznych070213

 34,4000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 12,6500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 165,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 56,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,2600Opakowania z drewna150103

 132,9800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,9200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,4700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 53,6800Żelazo i stal170405

 68,3200Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023026055256671733767Gabinet Weterynaryjny 

Lek.Wet. Mariusz 

Witkowski

 1,8400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113630931387661994283FAUSTMANN Sp. z 

o.o. spółka 

komantydowa

 0,1300Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 1,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 128,8900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2300Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,5500Żelazo i stal170405
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 1,1900Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701036301151037810046084TUBES 

INTERNATIONAL Sp. z 

o.o.

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3250Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,3700Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,2180Inne oleje hydrauliczne130113

 8,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Opakowania z drewna150103

 7,9600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0620Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0840Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0860Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091408902587010058772Vitafarma Sp. z o.o. 

Apteka 

Ogólnodostepna
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 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342659347841977553Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Piotr Trojanowski

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110372556961307292Optident SYLWIA 

ADAMSKA

 0,4200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z0003066216671534335SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W SŁUPCY

 29,7100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,5100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1190Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132508551856211693434Oczyszczalnia 

ścieków Rozdrażew

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,5000Skratki190801

1001



 1,5000Zawartość piaskowników190802

 465,0000  66.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2200Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206015709036407630008047Sklep Spożywczy i 

Cukiernia Jolanta 

Breitenbach

 0,0200Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000097815ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNO-USŁU

GOWYCH IM. 

FRYDERYKA 

CHOPINA W 

ŻYCHLINIE

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2250Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110177126671547668PRZYCHODNIA 

LEKARSKA SALUS 

S.C.

 1,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081411368711181922263NORDEX POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1002



 0,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0005Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020351576972304920"Opiekun" Barbara 

Podgórna Krzysztof 

Miedziński sp. j.

 1,5600Opakowania z papieru i tektury150101G52.12.Z6312711537822086818"KONTUSZ"  SP. Z 

O.O.

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.72.Z2506695546221901667"ALOPAK" SP.Z O.O.

 60,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101

1003



 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,9000Opakowania z metali150104

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311016078 000236652306194PRZYCHODNIA 

LEKARSKA ZATORZE 

S.C.

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135721089067641287140SERWIS OBIEKTÓW 

RYSZARD NOJMAN

 1,6800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111183476671180601USŁUGI 

PIELEGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ ANNA 

WRÓBEL

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016575727792388258Gabinet 

Stomatologiczny 

Elzbieta i Aneta 

Świgoń s.c.

 29,6000Odpady tworzyw sztucznych0702133000737227772840821Bentech sp. z o. o.

 5,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3950Odpady tworzyw sztucznych0702133002420606991468396PPHU SOBMETAL 

Sobański Radosław

 4,2150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

1004



 1,1050Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250906184 000276191314846NZPOZ "Esculap"

 0,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013028516617642667471METALPIL Sp. z o.o.

 24,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0020Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707043631075219680977430Bestim sp. z o.o. sp. 

k.

 0,0260Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 9,1670Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 85,1070Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0120Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0130Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0080Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0070Odpady spawalnicze120113

 0,0210Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0070Inne oleje hydrauliczne130113

1005



 0,0080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5070Opakowania z metali150104

 8,4220Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 16,5810Żelazo i stal170405

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216L75.13.Z0008704457781174884PAŃSTWOWA 

INSPEKCJA PRACY 

OKRĘGOWY 

INSPEKTORAT 

PRACY W POZNANIU

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039704147629231002618Studio Hawana Donata 

Utrata

 3,7400Zużyte opony1601035701047267661041620KOMPUTEROWE 

WYWAŻANIE KÓŁ 

WULKANIZACJA 

AUTO MYJNIA MGR 

STANISŁAW OBYDŹ

1006



 14 024,2000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.62.Z0000533505570002777PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO 

"TRZEMESZNO" SP. Z 

O.O.

 22 610,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 1,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 33,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 25,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,3400Opakowania z drewna150103

 84,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 38,0000Gruz ceglany170102

 104,8700Żelazo i stal170405

 1,8210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110816736652373405NSZOZ "MEDYK" s. c.

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501012516336766211511143PH KOWAL Kowal 

Grzegorz

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501013102873786650016635PPHU To To Tomasz 

Tomaszewski

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395331507771168020Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Małgorzata 

Kozłowska

1007



 0,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z250931354 000205140154272FERMA DROBIU W 

PRZEDBOROWIE 

KRYSTIAN AKSAMSKI

 0,1520Nadmanganiany (np. nadmanganian 

potasowy)

1609013011159606171558924Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowo - Usługowe 

Adam Kwitowski

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018005107881891409MARTA MIERZYŃSKA 

GALERIA URODY

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003773026680001503GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

TURKU

 0,6020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z4100002506980006290Grupa Kurtys sp. z o.o. 

czesławice (d. 

HURTOWNIA ROLNIK 

SP. Z O.O.)

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306086047851044857Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Wierbil

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307699227791512213GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŹNICZY 

JANA-MARIA 

SKRZYPCZAK

1008



 0,0036Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100747196661033778Prywatny Gabinet 

Lekarski Choroby Płuc 

Choroby Wewnętrzne 

Ewa Leciejewska

 21,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709041902669055860017422DALDEHOG POLAND 

SP.ZO.O.

 0,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111302832534"MARSZAŁ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,3510Odpady proszków powlekających080201

 410,6100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 4,8550Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,2060Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7380Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,3460Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013025354576961877279SIMPAX SP. Z O.O.

 2,4280Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0640Opakowania z drewna150103

1009



 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312714667841320244PRYWATNY GABINET 

MEDYCZNY JANINA 

ŚMIGIELSKA

 0,0010Odpady zawierające rtęć0604040061043389230021766APTEKA "PRZY 

DWORCU" Ewa Jobke 

Patalas

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0580Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,9600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055702078637641086252STOLARSTWO 

WYRÓB , SPRZEDAŻ- 

ZENONA CIEŚLIK

 0,0700Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,1690Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0070Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1010



 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503863426171064820Gabinet Lekarski Jan 

Nowakowski

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083019871577871992936Gieremek mgr inż. 

Karol Gieremek

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,9000Metale żelazne160117

 0,0360Tworzywa sztuczne160119

 0,1040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7810Żelazo i stal170405

 0,3400Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607080905689705581003361Zakład Usługowy 

"REMTECH" Kalka 

Adam

 2,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700123267640101239DANUTA NOWAK 

HURT-DETAL 

ART.PRZEMYSŁOWE 

OGUMIENIE I 

WYROBY GUMOWE

 59,3440Zużyte opony160103
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 0,1900Filtry olejowe160107

 0,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 012,7010Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055701992537640001058EUROPOL MEBLE 

POLSKA SP. Z O.O. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 240,7500Inne niewymienione odpady030199

 1,3840Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,3980Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 224,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 34,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 45,8400Opakowania z drewna150103

 0,6220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,6290Żelazo i stal170405

 0,0540Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092435332546342827533PLUSPHARMA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036324973857781166318SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. JACEK 

KUKUŁA

 11,9350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013612044156222788575Alspaw Group sp. z 

o.o. sp.k.

 18,1860Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 11,1640Aluminium170402

 9,7750Żelazo i stal170405

 0,3440Baterie i akumulatory ołowiowe1606012221613695842737643SILCO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135105041907390102722ELTEL Networks 

Energetyka S.A.

 7,5600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 178,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,8600Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 7,6300Żelazo i stal170405

 33,1200Mieszaniny metali170407

 5,2200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 5,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0112Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509437886191847962GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNYCH 

"TER-MED" S.C.

 500,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500223096180046916DREWPAL SP. J. W. 

MAJTAS, K. 

DRYGAŁA, G. 

DRYGAŁA

 0,0850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 8,9000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,2300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 430,0000Opakowania z drewna150103

 0,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,2000Żelazo i stal170405

 2,4000Skratki1908016303106907891003103ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 215,4000  29.29Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 13,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011602310437542962472ECO Ciepło lokalnie 

sp. z o.o.

 0,0570Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083025710006661859946TOMCAR TOMASZ 

ŁASZKIEWICZ

 0,0500Elementy zawierające rtęć160108

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013002996109720466553Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka 

Smusz-Filipiak

 0,0050Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026306581057881020761GABINET 

WETERYNARYJNY 

S.C. LEKARZ 

WETERYNARII 

KRZYSZTOF 

MATYSIAK, ADAM 

WALCZAK

 11,8100Wodne ciecze myjące120301DN36.11.Z0152248195262654857MAGNA  

AUTOMOTIVE  

(POLAND) SP.Z O.O.

 0,1900Inne oleje hydrauliczne130113

 3,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 493,3250Opakowania z papieru i tektury150101

 26,3830Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 132,2100Opakowania z drewna150103

 0,3300Opakowania z metali150104

 8,3730Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,5760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,3300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,8760Filtry olejowe160107

 0,5150Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 11,8400Metale żelazne160117

 83,5920Tworzywa sztuczne160119

 1,0030Inne niewymienione elementy160122

 0,1040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1016



 3,2000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0070Inne baterie i akumulatory160605

 2,3080Aluminium170402

 3,4800Żelazo i stal170405

 1,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0750Papier i tektura191201

 0,0465Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z3001802926662018976GABINET 

WETERYNARYJNY 

"WILCZEK" S.C.

 0,2500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z251525840 000206181976770NZOZ "Visus-Kal" 

Centrum Okulistycznej 

Poradnia Okulistyczna

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305446957871213257Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Danuta 

Springer-Styszyńska

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych070213F45.22.Z0046297697640075915PRZEDSIĘBIORSTWO 

WENO S.J. 

WĘGRZYN I 

NOWACKI

 0,0010Odpady spawalnicze120113

 0,0010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0830Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0010Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0010Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 12,7100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0010Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 2,6270Żelazo i stal170405

 0,0010Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 1,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 280,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500294066190009495"GIB" MEBLE 

GANDECKI I BERSKI 

SPÓŁKA JAWNA
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 3,2690Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,6960Odpady tworzyw sztucznych070213

 4,0680Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 13,8370Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1500Żelazo i stal170405

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6343709505951389508APTEKA "MALWA" 

S.C. ZOFIA ŁOTOCKA 

JOANNA 

SZCZEPANIAK

 114,8400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030102756571180038498SODEXO POLSKA 

SP. Z O.O.

 33,6900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 1,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2300Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.75.B6308767477791630645"STEELPRESS" SP. Z 

O.O.

 0,5300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 2,8000Kwasy trawiące110105

 8,3000  0.00Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 28,9000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113
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 567,4500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,7800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,0000Opakowania z drewna150103

 1,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,6100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,9800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,4600Żelazo i stal170405

 1,0200Żelazo i stal1704053115003606661776344Paweł Klepczarek, 

,,KLEPCZAREK"

 34,0000Odpadowa masa roślinna0201033022931907671697055Grupa Producentów 

Rolnych GOLGRUP 

sp. z o.o.

 0,0028Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142508167596222235741ZUPH "ENERGETYK" 

Sp. z o. o.
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 18,0000Odpady żelaza i stali1910015702258107661119948PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROJEKTOWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE 

"PROJSPAW" SP .Z 

O.O.

 513,8160Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013014873836652946456Laser-Stal sp. z o.o.

 1,6500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 6,3380Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1900Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707046345119597661866088PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"AGROMECH" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2550Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,8850Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2620Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1021



 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,2600Zużyte opony1601036301958817820074366INTERTRADE VAN 

ROSSUM Sp. zo.o.

 0,3920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046310481887772213082FIRMA HAND.

-USŁ.AUTORYZ.STAC

JA OBSŁUGI NISSAN 

A.I P. POLODY S.C.

 1,4450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4500Filtry olejowe160107

 1,1300Tworzywa sztuczne160119

 0,3700Inne niewymienione elementy160122
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 0,0330Aluminium170402

 0,0330Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013778107661853677Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Adam 

Piosik

 0,8010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085703442937661253865AUTO-STYL SYLWIA 

TWARÓG-STANOWS

KA

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0140Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,3000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308301946313MJP DRUKARNIA 

SP.ZO.O. SP.K.

 0,2800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104
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 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4000Aluminium170402

 7,5000Papier i tektura191201

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6301228477841252695Gabinet 

Położniczo-Ginekologic

zny lek. med. Barbara 

Oszkodar

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101001149187Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0243Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103930615820 000349121061790Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Grażyna Hołtra - 

Wasilewska
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304797409720177524GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA THIEL

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003742637851435718Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Tomasz Adam(dawniej 

Prywatny Gabinet 

Lekarski na wezwanie 

Tomasz Adamski)

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702902907631642533Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka 

Czapiewska-Kawczyńs

ka

 10,9200Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0701083637720237811923819MULTITECHNIKA 

Gorlak i Synowie sp. j.

 1,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,6750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1 200,0000Zmieszane odpady opakowaniowe1501063683336307811953269Dealz Poland sp. z o.o.

 0,2800Inne odpady nieulegające biodegradacji200203

 5,9600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012505688766171219754Ślusarstwo, 

Blacharstwo i 

Mechanika Pojazdowa 

Ryszard Świerblewski
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 0,3590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086309331617891351005ZAKŁAD 

BETONIARSKI 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOW-USŁUGOWY 

ADAM I MARCIN 

PIOTROWSCY

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0730Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0000Zużyte opony160103

 0,4220Filtry olejowe160107

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13,9680Żelazo i stal170405

 38,1500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009955456171561211Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Justyna 

Mościpan

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014682916181656462Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Agnieszka Mazur

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502035703284507631214300ELACH Ewa 

Lachowicz

 11,3400Mieszaniny metali170407

 1,3540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134102248316960004678FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA ALEKSANDRA 

STELMASZYŃSKA

 14,5000Opakowania z papieru i tektury1501013027223207872108367PROFI ENAMEL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 37,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,9000Opakowania z drewna150103

 0,0190Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308543557821512466GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

GRZEMPOWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5700573237631532796Gabinet 

Stomatologiczny 

Aleksandra Angerer

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6395421957841483472LEK. MED. OLGA 

BARC-WALKIEWICZ 

PRYWATNY GABINET 

INTERNISTYCZNY

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310353773 000226651244829Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Filas

 5,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102I60.24.B3008140647861662746TAMPODRUK Sp. z 

o.o.
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 15,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056307520927830021147P.P.U.H. 

Eksport-Import 

"WALDI" Szczepaniak 

Grażyna

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030003127746221797767DOM POMOCY 

SPOtECZNEJ 

IM.S.M.BENODYNY 

KOTERBIANKI

 8,8980Odpady tworzyw sztucznych0702133651135207773267401TAP Spółka z o.o. Sp. 

k.

 1,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0750  0.06Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,4200Opakowania z drewna150103

 2,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5100Tworzywa sztuczne160119

 0,6620Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 1,5000Żelazo i stal170405

 0,0500Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111178796661889195GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH 

"POMOCNA DŁOŃ" 

S.C.

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702175547651008845Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Marzena 

Wieczorek-Pogorzelsk

a

 6,5520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000132757822318571NSZOZ "MED 

POLONIA"

 0,1980Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082505621879680009104Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Maciej 

Bęcki

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Filtry olejowe160107

 18,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052507327326171227682PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE MARIAN 

CZAJKA

 69,2000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2800Płyny hamulcowe160113

 5,6000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 3 207,8200Metale żelazne160117
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 166,2600Metale nieżelazne160118

 354,0000Tworzywa sztuczne160119

 72,8000Szkło160120

 26,6000Inne niewymienione elementy160122

 49,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4 135,6500Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z3000605307891638178AQUILA WRZEŚNIA 

SP. Z O.O.

 2,8240Inne niewymienione odpady030399

 18,1270Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 18,7820Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 0,3330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 0,6000Odpady żelaza i stali191001

 281,0000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

1608013019888897811875552PLATINIUM M.M 

SP.ZO.O.SP.K. 

(dawniej AUTO 

KATALIZATORY 

LEPOROWSKI SP.K.)

 2,4810Metale żelazne191202

 0,0500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001034102486366971032023RZEŹNICTWO-WĘDLI

NIARSTWO PAWEŁ 

OLEJNICZAK

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033688774887851764787Studio Montreal 

Zuzanna Tomczyk

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110492706971047094Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Skorliński

 1 642,7200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A6310358437820021192Meble Vox Sp. z o. o. 

S.K.A.

 24,9650Inne niewymienione odpady030199

 17,7700Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 67,2800Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 6,4600Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 198,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 15,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,8000Opakowania z drewna150103

 1,5610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,9780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1350Zużyte opony160103

 0,0190Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6500Żelazo i stal170405

 0,0229Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507194186191042796Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Marek Niechciał

 0,0120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.47.Z5705022667640206642ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY TADEUSZ  

STĘPNIEWSKI

 2,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2670Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146345937337831591473Farmacja Uno Sp. z o. 

o.

 0,0080Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0760Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093000538722M SP. Z O.O.

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312363177771259544INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Przemysław Zielonacki

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027517127851763842Salon Kosmetyczny 

Paulina Idkowiak

 0,1470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101673266681359313GABINETY 

STOMATOLOGICZNO 

LEKARSKIE RENOMA 

MAGDALENA 

WISNIEWSKA-HOTE

WICZ

 0,3330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.C5703479667642024253MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNIKACJI 

SPÓŁKA Z O.O.

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6650Zużyte opony160103

 0,0660Filtry olejowe160107

 0,2780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006868736080007762Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Piotr 

Wiszniewski

 0,0014Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163005124307822382267NZOZ 

LABORATORIUM 

DIAGNOSTYKI 

MOLEKULARNEJ 

GenMed

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,1350Zgary z hutnictwa żelaza1002803024268577642664490PellasX Sp. z o.o.

 0,2220Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 28,4840Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,1110Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1720Żelazo i stal170405
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 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143001999899721125736PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWE 

TOLMAR ANTONI 

ŚWIRSKI, MARIA 

ŚWIRSKA SP.J.

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z4110477916971939912APTEKA 

"RODZINNA"S.C. B. 

JAGODZIŃSKA, G. 

PAWLACZYK

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702750087661061870Praktyka 

stomatologiczna 

Jolanta Szypulska

 3 561,3000Odpady kory i korka0301012500059436220005391SKLEJKA-EKO S.A.

 25 906,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 43,4000Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

080412

 2,9900Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 5,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,3000Opakowania ze szkła150107

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Aluminium170402

 27,6000Żelazo i stal170405

 0,2420Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z0003085607861493752SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W ŚRODZIE WLKP.

 34,2750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z570793855 000287661641716PRZYCHODNIA 

LEKARSKA VENA

 6,7000Opakowania z papieru i tektury1501014102541286971011481"DELMET" SP.J. 

.ZENON 

SENFTLEBEN,MARIA

N 

SENFTLEBEN,LESZN

O

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3000Żelazo i stal170405
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 0,0080Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 23,9790Opakowania z papieru i tektury1501013609064867811907341FLER Sp. z o.o.

 0,3110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0144Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7610Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,6600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501014110326316971450335MISIORNY ZENON 

1.PPH U CHŁODNIA 

SKŁADOWA 

2.WSPÓLNIK S.C. 

FIRMA "JOLZEN"'

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025735359680969011Indywidualna Praktyka 

Położnej 

Środowiskowo 

Rodzinnej Daria 

Golińska

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111850627881029880INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIARSKA 

ALINA PATELKA

 0,2580Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080004775587770005221ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA IM. 

"ZGODA" W 

NIESZAWIE
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 0,3200Olej opałowy i olej napędowy130701

 4,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023013712556070024316Z.U.H. "FIFTIN" 

Elektronika Pojazdowa 

Kwandrans Damian

 0,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346092107791115417INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ELZBIETA KAWECKA

 82,5000  16.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805O90.01.Z0005384906171104695URZĄD GMINY 

KOTLIN

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z6307749307891210204Gabinet Kosmetyczny 

Justyna Orwat

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033631059187772941195Paulina Rubrycka 

Gabinet 

Stomatologiczny 

RUBIDENTAL

 18,6800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056308854797891322788STOLARSTWO 

TAPICERSTWO 

ANDRZEJ 

PODLEWSKI
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 6,8700Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A4100701216971037983MECHANIKA 

POJAZDOWA USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

ZDZISŁAW 

SROCZYŃSKI

 0,0210Filtry olejowe160107

 1,9500Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010363737822461162NZOZ ADMEDICA

 0,3050Oleje i tłuszcze jadalne2001255309276667491389487Exxo Biomass Marek 

Raubo

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.A2509179346222281706NZOZ ZESPÓŁ 

PIELĘGNIAREK 

"PIGUŁA"

 1,8600Odpady tworzyw sztucznych0702136301757507880021008PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

DOMBUD SP.Z.O.O.

 1,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Zużyte opony160103

 4,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,7000Gruz ceglany170102

 4,7500Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 4,9500Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 6,1000Szkło170202

 2,4500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5800Papier i tektura200101

 0,3680Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 0,1400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,2400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,3800Tworzywa sztuczne200139

 2,2500Odpady wielkogabarytowe200307

 1,2000Żelazo i stal1704057104441388211649055PLETTAC 

DISTRIBUTION SP. Z 

O.O.

 0,8650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110000526950URZĄD MIEJSKI 

GMINY RAWICZ

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Żelazo i stal170405
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 0,0211Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009360116191926609GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALDONA 

GOJ-KOZŁOWSKA

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110177646652309442NZOZ PRZYCHODNIA 

REJONOWA "ALFA" 

S.C.

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0068Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503631709680047429Prywatny Gabinet 

Lekarski Alina 

Jarmuszczak 

Walczyńska

 0,9400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310135709720560275NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALIZ 

MEDYCZNYCH 

"CENTRUM"

 1,0000Inne niewymienione odpady0601993647172797773264851Kels sp. z o. o.

 1,5700Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z drewna150103

 9,0900Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 31,0200Żelazo i stal170405

 0,0014Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039706676359231231000POŁOŻNA 

ŚRODOWISKOWA/RO

DZINNA LIDIA 

TARNAWSKA-WACH

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501015720229037661375976FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "PMP" MACIEJ 

PIEKUTOWSKI

 0,0540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z drewna150103

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312059439950038884Pielęgniarsko-Położnic

zy Ośrodek Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "REMEDIUM" s. c.
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 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5705131467640101386APTEKA "POD 

ŁABĘDZIEM" 

HENRYKA ŚLOTAŁA

 0,1700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013006371366991196213ROMAN WOLNY 

"WOL-MET"

 11,4500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,4700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania z metali150104

 0,2660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501015702652347641402210Firma Handlowo 

Usługowa Arkadiusz 

Szykowny

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396476527831518921Przychodnia Lekarska 

Sp. zo.o. NZOZ 

"Lecznictwo 

Ambulatoryjne"

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305635117791132479SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

OKULISTYCZNY 

KRZYSZTOF ZAŁĘCKI

 0,5050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086309571507850002101PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

ŚREMIE SP. Z O.O.

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0280Filtry olejowe160107

 0,5500Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Inne baterie i akumulatory160605

 2,4900Żelazo i stal170405

 61,7600Skratki190801

 125,3400Zawartość piaskowników190802

 4 105,9100  847.05Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 11,8200Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 32,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105F45.21.G4100083466970012739"Kan-Bud" Sp. z o.o.

 0,4300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 27,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 649,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania ze szkła150107

 1,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1750Filtry olejowe160107

 0,0440Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0230Płyny hamulcowe160113

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 19,7300Tworzywa sztuczne170203

 23,9200Żelazo i stal170405

 0,1800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 98,7100Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802
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 0,4840Papier i tektura2001013001078006681800264ProBiotics Polska 

Górksa Magdalena

 0,1610Szkło200102

 0,5520Tworzywa sztuczne200139

 177,3200Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011122506739816191542978FIRMA  

WIELOBRANŻOWA  

"KONARSKI" SP.J.

 30,2200Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 4,2000Opakowania z drewna150103

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005304366222206610Urząd Gminy i Miasta 

Raszków

 0,5320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102728660596520005136LOTOS TERMINALE 

S.A.

 0,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306039147771463428Gabinet 

Laryngologiczny Marek 

Lemański

 8,9000Opakowania z papieru i tektury1501013001033927811770540BIMS PLUS FHH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ POZNAŃ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 1,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1700Opakowania z drewna150103

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030008694137661590002DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

SREBRNEJ GÓRZE

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143613223406182148578TG-Pharma sp. z o.o.

 0,0170Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0950Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2300Oleje i tłuszcze jadalne2001256345143377831066063CATERING RAFAŁ 

KUBACKI

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406036304186607771901443"BAK" ZAKŁAD 

SAMOCHODOWY 

Grażyna i Andrzej 

Knypińscy s.c.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 1,0500Żelazo i stal170405
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033672800157773284552Centrum Zdrowia 

Rodziny sp. z o. o. sp. 

k.

 11,1980Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042506812596211361933MULTEAFIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0350Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,0170Odpady tworzyw sztucznych070213

 61,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 22,6650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,4800Opakowania z drewna150103

 0,1620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136343333637791584603FERMA DROBIU 

ROBERT ADAMSKI

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344276967871134405Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska - Królak 

Danuta

 1,4320Opakowania z papieru i tektury1501013105092706650001510EKOPACK sp. z o.o.

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9200Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0681Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701330247640008132PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY, USG 

MIROSŁAWA 

PAWŁOWSKA-KALET

KA

 3,9400Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

0605026311569727822049929"WYTWÓRNIA 

SPRZĘTU 

KOMUNIKACYJNEGO" 

SP. Z O.O.

 0,2670Inne niewymienione odpady070299

 0,0410Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4500Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 295,9600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,3430Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 2,3720Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 12,5000  5.63Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,6700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,3600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,8250Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 16,8100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8500Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 1,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017028067773202086"ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH" SP. 

Z O.O.

 6,9800Odpady z targowisk200302
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 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023014240307122790691GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ESKULAP" LEK. 

WET. URSZULA 

SZCZEPANIAK

 0,2790Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 1,7600Opakowania z papieru i tektury1501016325036487790021418"KREA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0022Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083625537097871864552Dobrocars Kryg 

Przemysław

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 19,0000Opakowania z papieru i tektury1501010069343301130020467JOHNSON@JOHNSO

N POLAND SP.ZO.O.

 0,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0960Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0840Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,2050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7650Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 8,2790Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 2,6920Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702247037661424924PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MARIA 

SKWIROWSKA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311017238 00023PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

Sp. C.

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5707734277641534199Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Ewa 

Galusik

 0,0250Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803002945707641879834PRZEDSIĘBIORSTWO 

POLIGRAFICZNO-REK

LAMOWE "TONGRAF" 

JAN SIP

 2,2400Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307
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 74,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5700Aluminium170402

 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023629494716080109959DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA OSKAR 

PIETRASINA

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083005960937772353156JARAUTO Jarosław 

KuĽlak

 0,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,4260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0290Aluminium170402

 1,9370Żelazo i stal170405
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111163836681594103PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. MED. TOMASZ 

WOŹNIAK

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501013000907786211693701"LAS-POL" MACIEJ 

DZIUBA

 0,0480Opakowania z papieru i tektury150101O90.01.Z5700201887641010556ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA 

MIASTA S.C. Rafał 

Górski, DOROTA 

GÓRSKA

 0,0380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4600Zużyte opony160103

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,9000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102997926971647049Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Kłobukowska

1055



 0,2530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321295757890001243Usługi pogrzebowe Jan 

Radziałowski

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501706656221013748Nzoz Stomatologia 

Nowak

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501013000072577661083239ALINA JAKUBIAK 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3006258486662050052Grupowa Praktyka 

Lekarska 

Kukawka-Chmielecki 

s.c.

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083001900896981615401Elektromechanika 

Mariusz Dworczak

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,4960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0000Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101169266651049996Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Beata 

Rogalewska
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 20,2400Opakowania z papieru i tektury1501016345690027772773562GRANIT PARTS 

CZĘŚCI ZAMIENNE 

Sp. z o.o. Sp. K.

 2,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033602286107861638280GABINET 

KOSMETYCZNY 

JOANNA JOANNA 

SŁOMCZYŃSKA

 0,0590Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016398023907781128737NZOZ  "ROK-MED"

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2514359606171103856INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA CIEŚLAK

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516321166171259417INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

PIELĘGNIARKA 

DYPLOMOWANA 

MARIOLA KRÓLAK

 622,9940Odpady kory i korka0301012504793806211002973PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

"MAT-TAR" SP.J. 

WŁADYSŁAW I 

DOROTA 

MATUSZKIEWICZ
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 6 080,1320Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,4510Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0039Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2130  0.09Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,5010  0.15Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,0950Mieszaniny metali170407

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501025309411527490018300Bitunova Sp.z o.o.

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 2,8000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302
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 72,0770Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z3110909336681719786MLECZARNIA 

"TUREK" SP.Z O.O.

 0,1300Kwas siarkowy i siarkawy060101

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 40,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,1550Opakowania z drewna150103

 0,2620Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,7400Papier i tektura191201

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5702864207641308801Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Początek

 2,6520Opakowania z papieru i tektury1501013021911767661990902PW Stal-Bud Izabela 

Przybylska

 1,0770Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4400Aluminium170402

 155,2650Żelazo i stal170405

 0,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112504577926191564075Zakład Ślusarski 

Bogdan Jędryca

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 14,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6343512505422422602ProDental 

Stomatologia Elżbieta 

Wawrzeniak

 0,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083005913396981340890BLACH-POL 

Blacharstwo 

Samochodowe 

Wojciech Szczepański

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 1,7810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182500804076210005509Przetwórstwo Żywic 

Poliestrowych Janusz 

Burdziąg

 8,8100Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 0,0040Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701375887671123288Indywidualna Praktyka 

Lekarska Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Jasińska

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397332687780084104Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Juliusz Rager

 18,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K70.32.Z5702697757651321683SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

WŁASNOŚCIOWO-LO

KATORSKA  W 

SYPNIEWIE

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6315354007880012587APTEKA "ZDROWIE" 

W.GÓRSKA, 

E.PAECH

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026823139231694102Ośrodek Zdrowia w 

Mochach Zielińscy Sp. 

J.

 32,4500  32.45Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

060502DJ28.63.Z4100163406970013118LOB S.A.

 8,4410Zgary i żużle odlewnicze101003
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 531,8400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 324,4530Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2400Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 33,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,2200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,9000Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 14,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 18,9350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 28,6000Żelazo i stal170405

 0,0650Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 0,0038Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165707981667642107789POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080033429946180048163Ceko sp. z o.o.
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 19,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 37,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania z drewna150103

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5400Metale żelazne160117

 4,3000Metale nieżelazne160118

 0,2030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9200Żelazo i stal170405

 0,2840Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Osady filtracyjne (np. placek 

filtracyjny) z oczyszczania gazów 

odlotowych

190105

 0,0350Papier i tektura200101

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205631506410Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

Jarosław Krysmann

 4,0930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022505415359680017753Prywatny Punkt 

Weterynaryjny Jacek 

Cicharski

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023103572516661752579P.P.H.U. ANMAR s.c. 

Aneta Pietrzak, Marcin 

Pietrzak

 0,9100Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802510022956191844432ADCAR Adrian 

Musielak

 17,7800Szkło160120

 0,3280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307531637891163545CENTRUM 

SPECJALISTYCZNE 

AUXILIUM

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100730166661052899NZPOZ "DEREŃ"

 0,2440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014151367642435602NZSOZ ALFA-PIŁA

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184111181146991305553WIDMET JACEK 

WIDOMSKI

 2,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092506758626221869780"APTEKA 

GIMNAZJALNA" 

KRYSTYNA 

KUŚWIK,IWONA 

FRANKA SPÓŁKA 

JAWNA

 13,9150Opakowania z drewna1501033001519206661921421M.K. STELLA MAREK 

KONRAD

 0,8000Zużyte opony160103

 1,2000Tworzywa sztuczne160119

 4 100,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 70,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 600,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 15 184,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 100,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 10,0000Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3115110046651601123Apteka Familijna 

PIOTR SZMYTKA

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083004134026971233891GLAN ANDRZEJ 

GLAPA

 3,1200Zużyte opony160103

 67,4750Metale żelazne160117

 4,4800Tworzywa sztuczne160119

 2,4000Szkło160120

 3,4300Inne niewymienione elementy160122

 0,9150Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 43,9400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303085700306507640000484PRZEDSIĘBIORSTWO 

POLIGRAFICZNO 

-WYDAWNICZE 

"ANGRAF" ANDRZEJ 

DĘBSKI

 0,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9100Aluminium170402

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307420247791188623Specjalistyczny 

Gabinet Oku;listyczny 

prof.dr hab.n. med. 

Krystyna Pecold

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501019705677507671511352GOSPODARTWO 

ROLNE MARCIN 

KĘPIŃSKI

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025270386681968360Help-med sp.j. Justyna 

Łukawska & Iwona 

Grzeszczyk

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z9102445228881102614ABC-DENT  Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Magdalena 

Leszczyńska-Tim

 4,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709044110096496971061591Real Wojciech 

Pospiech

 0,1400Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707935207661236358REGINA 

WIŚNIEWSKA 

USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0002922097811618944SZPITAL 

WOJEWÓDZKI W 

POZNANIU

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0020Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 7,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 8,4610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0050Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 5,5500Inne niewymienione odpady170182

 3,1000Drewno170201

 4,4530Żelazo i stal170405
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 4,3600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,1700Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 190,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1970Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0330Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 11,4950Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397929287821623912S.G.G.P. Mariusz 

Chojnacki

 2,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042705466306460325155KOMPANIA 

PIWOWARSKA S.A.

 3,6400Odpady z mycia, oczyszczania i 

mechanicznego rozdrabniania 

surowców

020701

 10,4600Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 881,5000Inne niewymienione odpady020799

 10,0000Odpady tworzyw sztucznych070213
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 2,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 310,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 302,6220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 92,6200Opakowania z drewna150103

 72,1400Opakowania z metali150104

 1 629,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4 158,3300Opakowania ze szkła150107

 17,8200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,3800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 48,1700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 33,1700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,5300Drewno170201

 1,5400Aluminium170402
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 96,7000Żelazo i stal170405

 14,1000Mieszaniny metali170407

 1,4000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101184636651033653GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WIESŁAWA 

WALERIANCZYK - 

HANC

 2,0000Skratki1908013010662859231665135ZAKŁAD 

EKSPLOATACJI 

URZĄDZEŃ 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 158,0000  39.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3500Opakowania z papieru i tektury1501013215439825941601941DREWEST Sp. z o.o.

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe1606016343311287891559094GOSPODARSTWO 

ROLNE ZGOLIŃSKA 

WIOLETTA

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086312689107811619180EUROKLIMAT Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

sp.k.

 0,1820Freony, HCFC, HFC140601

 2,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 49,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 10,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036320859497770021013PRZEDSIĘBIORSTWO 

OBROTU I 

FABRYKACJI 

ARTYKUŁÓW 

MEDYCZNYCH 

"POFAM-POZNAŃ" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2940Baterie i akumulatory ołowiowe1606016315688127880001000SKLEP  

PRZEMYSŁOWY  

"ELEKTRO-MOTO"  

WŁODZIMIERZ  

BRYCHCY

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396935925571348288INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ANNA MACIEJEWSKA

 5,7300Baterie i akumulatory ołowiowe1606015701235407640202667Feliks Brzeziński - 

F.B. Auto-Części

 0,5730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501104103357666991453360Robert Kowalski, Karol 

Kowalski 

"STOLARSTWO" Sp. j.

 0,0118Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0012Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1038Aluminium170402

 2,1740Żelazo i stal170405

 0,2480Opakowania z papieru i tektury150101G50.10.B3105156786650004164Car Black Olejniczak i 

Współnicy sp.j. 

(dawniej Peugeot Konin 

Broniszewscy i 

Wspólnicy sp. j.)

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1640Aluminium170402

 5,1000Żelazo i stal170405

 1,2710Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083116281896651603607ZAKŁAD USŁUGOWY 

"JANIAK" II JANUSZ 

JANIAK

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,7820Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 329,6130Metale żelazne160117

 13,9060Metale nieżelazne160118

 12,2750Tworzywa sztuczne160119

 8,6800Szkło160120

 2,3290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 868,6400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083000118627642454686COLOURS FACTORY 

SP. Z O.O.

 148,1900Odpady tworzyw sztucznych070213

1072



 12,8800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 22,5600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304

 34,3100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 13,3510Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 115,6000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,7400Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,4100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 99,2410Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,3700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 15,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 29,1650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 148,7000Opakowania z drewna150103

 32,8700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 26,9500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7500Zużyte opony160103

 3,2850Tworzywa sztuczne160119

 1,3500Szkło160120

 0,1020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0350Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 2,0400Gruz ceglany170102

 284,9000Aluminium170402

 3,3800Żelazo i stal170405

 16,3700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102492906681050024Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Pacholska

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112506269646171194563ZAKŁAD ŚLUSARSKO 

KOTLARSKI 

KRZYSZTOF 

ADAMKIEWICZ

 1,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 1,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 22,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3000Odpady spawalnicze120113

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017978307861503350PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

MIKOŁAJ PINECKI

 37,8250Zużyte opony160103

 0,7890Filtry olejowe160107

 0,5150Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2290Płyny hamulcowe160113

 2,6170Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,3500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 433,5405Metale żelazne160117

 71,1700Metale nieżelazne160118

 66,1540Tworzywa sztuczne160119
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 12,5990Szkło160120

 26,7070Inne niewymienione elementy160122

 4,7170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5600Tworzywa sztuczne1601193641938537822619433PERFEKT WERNER 

SP.Z O O.  SP. K.

 12,8720Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032515146356221506095CLARA STUDIO 

KOSMETYCZNE 

KATARZYNA 

WARSZAWSKA

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101F45.32.Z0040943926970010367TOM-CAR JERZY 

TOMCZyK

 0,2060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,3150Zużyte opony160103

 33,5000Szkło160120

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605063026680009721248315NUTOPI SP.ZO.O.
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 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5770Odpadowa tkanka zwierzęca0201029704336609231003807Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe Cezary 

Sokołowski(FERMA 

DROBIU PPHU 

CEZARY 

SOKOŁOWSKI)

 1 544,6000Odchody zwierzęce020106

 13,8860Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083006983627661476944E-QUATRO Magdalena 

Kubisz-Tabak

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3800Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,2220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0840Żelazo i stal1704052507183539680018824Auto Elektryk 

Sylwester Sobczak
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 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009309657251814844SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ALEKSANDER 

JAMSHEER

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110231966651039070SPECJALISTCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. MAREK 

JANCZAK

 0,7800Opakowania z papieru i tektury1501012514456156181385069PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "RUBAN" - 

JOANNA 

PIEKARSKA-RZĄDEK

 0,1050Opakowania z metali150104

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0032Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025273639291746363Indywidualna Praktyka 

Lekarska Magdalena 

Korybalska

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501113013633796221072254Salon Fryzjerski Alicja 

Marchewka

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021734226172095001Noele Natalia Kolańska

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082506607839680303803FHU Auto-Jack Jacek 

Kepanda

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0060Filtry olejowe160107

 1,0000Metale żelazne160117

 16,7220  5.57Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101094103603626970015413Galwanotechnika 

Leszno sp. z o.o. (daw. 

PUP 

GALWANOTECHNIKA 

S.C. M. PRZYBYLSKI, 

A. KMIECIK)

 0,1250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,7400Żelazo i stal170405

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501016340212737871175019"AGROPANEL" 

MATERIAŁY DLA 

ROLNICTWA, 

BUDOWNICTWA I 

OGRODNICTWA 

WIESŁAWA 

ZIELIŃSKA
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 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 850,4600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056323322247840005902FIRMA "STOLMAR" 

MAREK SIKORA

 0,8500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0020Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013003216706652245564AUTO - SERWIS 

ROBERT 

SZPECHCIŃSKI

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,2150Metale żelazne160117

 0,0450Metale nieżelazne160118

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701233047670006706PRZEDSIĘBIORSTWO 

MARKO HANDEL 

USŁUGI TRANSPORT 

MAREK SIEBERS

 0,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1080



 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142501634586180001486Skup i Sprzedaż 

Żywca Rzeźnego 

Sławomir Tułacz

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4851Opakowania z papieru i tektury1501013635642017851590206Iwona Dudzik

 0,1402Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056343634477661831003ZAKŁAD 

WYPOSAŻENIA 

WNĘTRZ MEBLE 

OBORNIKI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3 306,7000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081474744515272722129DOT 2 DOT S.A.

 8,9720Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 1,3300Inne niewymienione odpady080399

 30,6500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 3,8400Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 36,9250Opakowania z papieru i tektury150101

 18,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 284,0000Opakowania z drewna150103

1081



 8,2910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,4220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 21,4270Aluminium170402

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507715906181084764GABINET LEKARSKI - 

TERESA 

KOKOT-KAMIŃSKA

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046312635217831496444NZOZ 

"CHILDMED"PIELĘGNI

ARSKI OŚRODEK 

MEDYCYNY

 1,0300  0.10Wodne ciecze myjące120301G51.53.B2515513696172051908Abriso Polska (daw. 

RCI sp. z o.o.)

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 14,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 17,2700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702765397641411060LEKARSKI GABINET 

KONTRAKTOWY 

PIOTR 

STANISŁAWSKI
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2502249416181049377USŁUGI 

KOSMETYCZNE 

KATARZYNA 

ŻYCKA-TRZCIŃSKA

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501012508089786181079160PPH Roko Krzysztof 

Kobylański

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 364,8750Inne niewymienione odpady0301993003058656222602978CORRECT S. 

KOMANDYTOWA K. 

BŁASZCZYK I 

WSPÓLNICY

 0,5400Inne niewymienione odpady030299

 20,1160Odpady tworzyw sztucznych070213

 50,4680Inne niewymienione odpady070299

 0,0380Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 16,5200Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 329,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 9,7400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 23,6180  0.00Wodne ciecze myjące120301

 1,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1 061,6280Opakowania z papieru i tektury150101

 844,8580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 462,8200Opakowania z drewna150103

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 152,8100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 76,3700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1150Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 22,7200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,1900Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 5,6800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 14,0600Gruz ceglany170102

 2,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 15,5400Żelazo i stal170405

 0,0006Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183015053886211724494Maria Magdalena 

Gabryelczyk 

Kancelaria Radcy 

Prawnego
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 0,0002Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3100195316651579990Gabinet Lekarski 

Krzysztof Połeć

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019085196171783704SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KATARZYNA 

GRZEŚKOWIAK-FISC

HBACH

 1,9660Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222515792216172054947ZAKŁAD ODZIEŻOWY 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY "WiS" 

S.C.

 1 000,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705041925476205832754002POMORSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

MECHANICZNO-TORO

WE Sp. z o.o.

 1 740,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 179,3500Opakowania z papieru i tektury1501011403803911070002973ALDI SP. Z O.O.

 469,5700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,0000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804106303251487781017009UNIBOX PAWEŁ 

WARDEJN

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7200Aluminium170402

 121,9140Papier i tektura191201

 0,0350Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0400Odpady wielkogabarytowe200307

 11,4000Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z0158926041132524700MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

POZNAŃ II SPOŁKA 

KOMANDYTOWA

 4,5750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3000Opakowania z drewna150103

 0,1800  0.02Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 16,4600Opakowania z papieru i tektury150101DA15.11.Z3826971376961893864AGII Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością / 

FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWA AGI 

SEBASTIAN 

KONCEWICZ

 10,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania z metali150104

 0,3900Opakowania ze szkła150107

 0,0160Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,3000Żelazo i stal170405

 0,4190Odpady tworzyw sztucznych0702131465067005252546391Amazon Fulfillment 

Poland sp. z o. o.

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3 168,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 13,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 528,5690Opakowania z drewna150103

 614,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 370,7230Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,3800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0500Inne baterie i akumulatory160605
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 13,8100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 29,2000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300936957861010765GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIUSZ CHYBALSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304649967771738902Gabinet 

Laryngologiczny 

Krystyna Sieradzka

 5,1630Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.40.Z5720826447640075507JENOX 

AKUMULATORY SP. Z 

O.O.

 105,4810Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402

 12,7820Pyły z gazów odlotowych100404

 656,1800Inne cząstki i pyły100405

 0,0020Odpady spawalnicze120113

 5,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2850Opakowania z drewna150103

 0,4350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 6,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,1680Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 12,2140Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 205,5220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0650Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 0,2270Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093010406537871011358APTEKA NOWA MGR 

MONIKA 

MELKOWSKA-DREGE

R

 0,0449Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.11.Z5705215427631000800ZAKŁAD RZEŹNICKO 

WĘDLINIARSKI 

PRODUKCJA HANDEL 

ZBIGNIEW PASZKO

 157,2771Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 1,8870Inne niewymienione odpady020299
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 3,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0109Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0034Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083023605267831697183eSMOKING INSTITUTE 

SP.ZO.O.

 0,0630Opakowania ze szkła150107

 0,0890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1370Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,3940Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0200Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,1770Inne baterie i akumulatory160605
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 0,3950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022938476070028478Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Jakub 

Wałkowski

 0,0100Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170006584907670000402GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA

 2,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 22,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,2000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036315284227871439961PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOSIK JANINA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z571507314GABINET LEKARSKI 

ANDRZEJ 

MASIAKOWSKI

 8,9200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB18.23.Z2505417206170001243PPU INTER-ELKAN 

SP. Z O.O.

 15,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 15,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341767977831081430MAŁGORZATA 

NOWICKA 

KOSMETYKA 

ESTETYCZNA
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 0,0435Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022206536605833039046GABINET 

WETERYNARYJNY 

KARAT JULIA 

WOJCIECHOWSKA

 0,1970Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186312578222090001440MIASTO POZNAŃ 

ZARZĄD GEODEZJI I 

KATASTRU 

MIEJSKIEGO 

GEOPOZ

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Opakowania ze szkła150107

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1000Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,0800Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,8000Odpady ulegające biodegradacji200201

 100,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 2,0000Odpady wielkogabarytowe200307

 105,8200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.21.A6310290807841900964Zakład 

Ogólnobudowlany 

BESA Sebastian Serba

 62,7700Gruz ceglany170102

 44,2500Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 15,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 7,8500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 30,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013010690206080084337WM WIATROWIEC 

ENERGIE SP. Z O.O.

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Opakowania ze szkła150107

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1530Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406032723321806451002139LS TECHNICS 

SP.ZO.O.

 0,5100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8300Opakowania z papieru i tektury1501017300284478270002326PHU Farmer Krzysztof 

Wyrembski

 0,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130013336375220004379"KONSORCJUM 

STALI" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 402,7500Żelazo i stal170405

 4,0100Skratki1908010005438937841923215URZĄD GMINY 

ŁUBOWO

 1,8800Zawartość piaskowników190802

 81,5800  5.34Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100742926681100495PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BETINA 

SZCZEPANIAK 

PARUSZEWSKA

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600584896172109619Gabinet Kosmetyczny 

Pod Aniołem Alicja 

Jarzyna
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 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102882166991011900IND.PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

STOM.KRYSTYNA 

DRWIĘGA 

-CEGLAREK

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026662546681968733WARMED s.c.

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028200407891708855INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JACEK HILDEBRANDT

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026310404427881020962GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK.WET. ROMUALD 

MLECZAK

 1,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050081555707791000789"CENTRUM SAUNY" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015354909720941830Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Katarzyna 

Grewling-Szmit

 34,2480Odpady proszków powlekających0802018100184508510209648ME-FA 

INTERNATIONAL Sp. z 

o.o./ RENZ sp. z o.o.

 48,1500Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 306,7900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 13,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 3,8600Opakowania z drewna150103

 3,3800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,8400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4680Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,8870Aluminium170402

 7,2490Żelazo i stal170405

 0,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183019799796182140565Ciepło Kaliskie sp. z 

o.o.

 4 123,1000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,0460Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Szkło170202

 20,7000Żelazo i stal170405
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 0,0180Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702043014367767773159723R2 INVESTMENT sp. z 

o o.o. sp.k.

 36,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 11,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6100Opakowania wielomateriałowe150105

 8,6900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8700Opakowania ze szkła150107

 0,1890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,1800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1 195,0000Odchody zwierzęce0201063021707909680972585MCKEEN-BEEF 

UBOJNIA sp. z o. o.

 1 436,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3690Żelazo i stal170405

 0,0026Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505719096191043956GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. ROMA 

SMAŻEWSKA-KUBOT

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307660597881056575 Halina Kulesza
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 0,5900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083004874937772959048AUTO-TECH 2 Michał 

Skorliński, Jacek 

Kapral

 0,1490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2020Filtry olejowe160107

 0,5200Żelazo i stal170405

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103012787167642093314Gospodarstwo Rolne 

Rafał Kubich

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507429726221151083Prywatny Gabinet 

Chirurgiczny 

Włodzimierz Liwinski

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396391509720951136"PANACEUM" S.C.

 3,2200Opakowania z papieru i tektury150101G51.53.B6304482767781031475DIETSCHE   SP.ZO.O.

 0,0200Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0760Żelazo i stal170405

 0,0680Mieszaniny metali170407

 0,1990Opakowania z papieru i tektury1501010013970405240301927INTER-TEAM sp. z o.o.

1100



 0,1670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013013190366080093980JT7 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,2000Odpady ulegające biodegradacji200201

 1,3000Odpady z targowisk200302

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6398210387791614586GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

ANNA 

GUTOWSKA-RYTERS

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305452007811033480GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGATA 

GORZELANNA-GIERC

ZAK

 0,2600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116155909461610758Niepubliczny Zakład 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej  

"EUROMED" Piotr 

Mazuś

 0,2050Opakowania z tworzyw sztucznych150102634552355EKO-RYZA 

PRZEMYSŁAW 

SUSZKA

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 27,1000Papier i tektura191201

1101



 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6321237567811274999AUTO NAPRAWA 

KRZYSZTOF 

BALCEREK

 0,0730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0490Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1830Filtry olejowe160107

 0,0320Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103447166651607870NZOZ "AUDIO-MED" 

PORADNIA 

LARYNGOLOGICZNO-

AUDIOLOGICZNA Ewa 

Wypychowska - 

Morkowska

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300231577881063078Gabinet Lekarski 

Maciej Szumski

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DB18.22.A2508534306181866484"UNITED TEXTILES"  

SP. Z O.O.

 0,1250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013005835937811802458MIGO JOANNA 

KADZIŃSKA, ADAM 

OLEJNIK SP.J.

 0,0220Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4910Aluminium170402

 3,4800Żelazo i stal170405

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307273497791467932GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALEKSANDRA 

HOROSZKIEWICZ-KA

CZMAREK

 0,1560Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008724007792342552Niepubliczny Zakład 

Podstawowej i 

Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej KORAMED 

SP. Z O.O.

 0,0410Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015391866671205264USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

EMILIA BIELECKA

1103



 13,8000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502O90.02.Z0103953445260029173SUEZ Polska Sp. z 

o.o.

 67,6800Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023116050249181224764PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT LEK. WET. 

BŁAŻEJ MIĘTKIEWSKI

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143620448767773252776TEXARM SP. Z O.O.

 38,5700Opakowania z papieru i tektury1501010106849605250007313POCZTA POLSKA 

S.A. REGION 

INFRASTRUKTURY W 

POZNANIU

 16,0310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5200Opakowania z tekstyliów150109

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3060Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,9870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,8160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,2620Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Drewno170201

 0,1130Tworzywa sztuczne170203

 5,6210Żelazo i stal170405

 0,8050Metale żelazne191202

 0,6610Szkło191205
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 0,0220Tekstylia191208

 3,4340Odpady wielkogabarytowe200307

 7,5170Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DN36.11.Z2502505136190005103ZAKŁAD STOLARSKI 

"STOLMEB" JAN 

TOMALIK

 0,4700Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,7280Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345679907831490016STOMATOLOGIA 

S-DENT

 0,0050Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396140327811647354Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "Nadzieja" s.c
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 12,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010033638106180045986PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

ARPO K. SPALONY 

SP. J.

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0420Metale żelazne160117

 0,0680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 2,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5960Aluminium170402

 0,3060Żelazo i stal170405

 391,1000Kwasy trawiące1101053204154149552210510ZINKPOWER BUK Sp. 

z o.o.

 4,5000Inne niewymienione odpady110199

 39,9000Cynk twardy110501

 70,6000Popiół cynkowy110502

 11,6200Zużyty topnik110504

 38,4000Żelazo i stal170405

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F5708784807642254102Laboratorium 

Analityczne 

"Profilaktyka"

 0,0482Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707766217641095771Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Malarowska
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 5,9240Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014103678846991025658FERMA DROBIU 

BARTOSZ 

LIPOWCZYK

 2,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8960Zużyte opony160103

 0,2160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398014847811674316NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"FERRUM" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662215136182156939Beauty By Ola 

aleksandra Szurczak

 1,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2502692706191506304MECHANIKA 

POJAZDOWA MAREK 

CZEKAŁA

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707779397641428698CENTRUM 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ I 

MIKROSKOPOWEJ 

SZAFIR DENT IWONA 

ANDRZEJEWSKA

 143,2580Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052418057545472008796P.P.H.U. "eko-grunt" 

Wojciech Wieczorek

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115703525717642037445PRZEDSIĘBIORSTWO  

OBSŁUGI  MASZYN 

SP. Z O.O.

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

1107



 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 138,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,9480Żelazo i stal170405

 0,4800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,9240Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702042202044078392979447BOWI sp. z o.o.

 206,8170Odpady tworzyw sztucznych070213

 5,5600Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0450Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1520Inne niewymienione odpady120199

 0,1460Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4200Żelazo i stal170405
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 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004709206181290765Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika Kurzawa

 10,5600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.21.A3000175867842295471PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMPLEKSOWEJ 

OBSŁUGI 

BUDOWNICTWA 

WEGNER SP.J.

 8,1400Gruz ceglany170102

 30,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,0000Odpadowa papa170380

 4,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 314,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084102281606981001722P. P. H. 

"KOMPOSTPAL" SP. 

J. H.Ł.H.D.N 

WIESZCZECZYŃSCY

 15,7030Opakowania z papieru i tektury150101

 37,2850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Filtry olejowe160107

 145,8080Żelazo i stal170405
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 2,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 13,9000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083003485807642533629"SPIL-TRANS" S.J. 

JOLANTA 

SPILISZEWSKA, 

AGNIESZKA KNIOŁA

 0,0240Filtry olejowe160107

 6,1400Żelazo i stal170405

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183105045806670003854MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8860Żelazo i stal170405

 28,8000Skratki190801

 34,7600Zawartość piaskowników190802

 1 432,4800  297.42Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2 720,8100Opakowania z papieru i tektury1501012515809396172054982ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

ODPADAMI W 

JAROCINIE SP. Z O.O. 

- WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM 

RECYKLINGU

 2 086,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 778,4500Opakowania z metali150104

 133,6400Opakowania wielomateriałowe150105

 4 349,5600Opakowania ze szkła150107

 7,7900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,2400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0800Inne baterie i akumulatory160605

 637,5200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 500,8000Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 24 970,9700Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 14 077,4900Inne niewymienione odpady190599

 10 156,8000  0.00Przefermentowane odpady z 

beztlenowego rozkładu odpadów 

komunalnych

190604

 5 048,5600Tworzywa sztuczne i guma191204

 36,1200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 2 927,2400Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 59 822,0600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 6,8400Inne niewymienione odpady0202990003747817880008226GMINNA 

SPrtDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHtOPSKA"

 4,8130Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102794476981024806NZOZ HOSPICJUM 

DOMOWE MEL-MED

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506471276221442314Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Hanna Michałkiewicz 

Adam

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500933156171079454GABINET 

STOMATOLOGICZNY  

DLA DZIECI I 

MŁODZIEZY RENATA 

JARMUSZ-BŁASZCZY

K

 1 329,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207802500142676180041445PRZED.PRODUKCJI 

HANDLU I UStUG 

"GRUNTPOL" SP. Z 

O.O.

 18,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,2020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080082762046970015028PUP AGROMIX SP. Z 

O.O.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5600Zużyte opony160103

 0,7600Filtry olejowe160107

 0,8700Tworzywa sztuczne160119

 3,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 19,7600Żelazo i stal170405

 0,7120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2504520799680015211Auto Handel Sprzedaż 

Części Zamiennych 

Naprawa Robet 

Wojciechowski

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8520Zużyte opony160103

 2,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023670061717642431159Przychodnia 

Weterynaryjna 

ZWIERZAK Piotr 

Dybowski

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101A01.30.Z6312499697661634171HOLPOL-COMPOST 

SP. Z O.O.

 9,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,9600Opakowania z drewna150103
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 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0038Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,4830Żelazo i stal170405

 0,1560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083625686517851800336AUTO-ECO Tomasz 

Owsianny, Michał 

Fribel s. c.

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,1040Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 19,6420Metale żelazne160117

 0,1460Metale nieżelazne160118

 0,5140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082509933616181422617PHU "KAR-SERWIS" 

KAROL 

KARPISIEWICZ

 0,0430Filtry olejowe160107

 4,9590Metale żelazne160117

 0,0066Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2030Tworzywa sztuczne170203F45.31.A6305737747871209729P.H.U. AIR Szczepski 

Robert

 0,0800Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych1501026301438107851008525MECHANIKA 

POJAZDOWA 

MODRZYŃSKI DANIEL
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 0,2000Filtry olejowe160107

 11,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223018973427773062604L.KLEIBER, MARCIN 

KLEIBER

 2,3900Inne niewymienione odpady040299

 0,6000Odpady tworzyw sztucznych070213

 10,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7500Żelazo i stal170405

 3,0000Zużyte opony1601033001526576211636413WULKANIZACJA 

PIOTR POSPIECH

 0,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016302124737830035563ADAM SEROWIK

 0,0120Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306894947821138559Specjalistyczny 

Gabinet Ortodontyczny 

Monika Osicka
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4102714346971988974Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

i Jędrzej Paszek s. c.

 0,1300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ27.22.Z6305705287771043867Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "LUMO-BIS"

 4,4300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022504565686171002612Gabinet Weterynaryjny 

Romuald Wróbel

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303619777881031227NZOZ DREWNICCY  

Specjalistyczne 

Gabinety Lekarskie
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 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013010320917880009504ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

RAKONIEWICACH

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0048Opakowania ze szkła150107

 18,0000Skratki190801

 2,0000Zawartość piaskowników190802

 198,4000  39.68Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 16,0000Inne odpady nieulegające biodegradacji200203

 32,3200Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,3000Odpadowa tkanka zwierzęca0201020004781676990004476ROLNICZY KOMBINAT 

SPÓŁDZIELCZY 

ŁASZCZYN

 0,1500Odpady metalowe020110

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506754196221113421SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JAN ŚWITKIEWICZ

 0,8790Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086398285727861222160Zakład 

Ślusarsko-Mechaniczn

y Marek Nowak

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1430Filtry olejowe160107

 18,1300Opakowania wielomateriałowe150105O90.02.Z6309844319720772540PROPER Marlena 

Muller Lech Muller 

Sp.J.

 62,7450Odpady tworzyw sztucznych0702136346038457792236465Allflex Polska Sp. z 

o.o.

 0,0620Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 32,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2300Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2320Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 8,1400Żelazo i stal170405

 0,6100Papier i tektura191201

 0,0810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143002981317771762668Crystal Planet 

Recykling Krystyna 

Fonrobert-Nochowicz
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 6,0500Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 6,4140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 38,2530Metale żelazne191202

 5,8810Metale nieżelazne191203

 6,3010Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396543917791333321Indywidualna Praktyka 

Pielęg. 

Środow-Rodzinnej 

Jadwiga Szukalska

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396306407772387103Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "ALMA" s. c.

 0,9300Opakowania z papieru i tektury1501014114296996972067331Hydro-Partner sp. z 

o.o.

 0,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,4540Żelazo i stal170405

 0,0300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,3600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201826398395357772543081WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM HODOWLI I 

ROZRODU ZWIERZĄT

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,4830Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 4,0000Skratki190801

 30,0000  15.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028166826172205286Grupowa Praktyka 

Lekarska Mafdent s.c. 

Filip Pajdowski, 

Magdalena Kaziród

 118,8520Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041415662647010150377HEMPEL PAINTS 

(POLAND) Sp.z o.o.

 498,9140Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 220,2050Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 8,8000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119
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 36,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 70,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9600Opakowania z metali150104

 11,8600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 333,6810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 56,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1820Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142508595406191808525INFO-TRANS 

WOJCIECH 

URBAŃSKI

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016710177871086936GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HANNA KULIKOWSKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310071336 000306661356607NZOZ OPIEKA 

PALIATYWNA 

ELŻBIETA ZAGALSKA 

HOSPICJUM 

DOMOWE

 2,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201214101720116960007139Ślusarstwo 

Włodzimierz 

Szymański

 30,1400Żelazo i stal170405

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000196006181997217PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. MICHAŁ 

KEMPSKI

 161,7320Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052401509435472015833Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Budowlane 

T-TEL Tomasz 

Wieczorek

 4,0350Odpady tworzyw sztucznych0702133009236526991921447PPHU SOBMETAL 

s.c. M.K.R.P 

Sobańscy

 3,1050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,4540Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1890Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082509142106181258744Warsztat 

Samochodowy Za 

Torami Tomasz Kulon

1122



 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023011889765140208803"TERMO-STROP" 

Paweł Idczak

 3,4750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,9400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034729261407261760067KINGA 

HADŁAW-DURSKA

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005851036681817313GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ILONA 

SŁOWIKOWSKA-WOŹ

NIAK

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z6307013387850002615PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZK. SP. Z O.O. 

W ŚREMIE

 0,1200Filtry olejowe160107

 34,8000Żelazo i stal170405

 25,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5700237037661018609Gabinet Okulistyczny 

Iwona Wójcik 

(d.Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska w 

Dziedzinie Okulistyki 

Iwona Wójcik

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101410226735 000246971091362NZOZ Specjalistyczna 

Poradnia 

Laryngologiczna 

Katarzyna 

Kuczkowska-Jeske

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011342717822409960Małgorzata Glinkowska 

Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny "GLAMOUR"

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038126800358581158585Alicja Małgorzata 

Ostrowska

 70,0000  0.00Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

2003043014529769680952654F.H. M&M Dachy s.c. 

Michał Waszak, 

Żaneta Waszak
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 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych1501023111189916671053593PW MIRCHEM 

Mirosław Sikorski

 0,0980Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801114111089896961608728Ciesiółka Auto Group 

sp.j. (dawniej 

Auto-Perfect Ciesiółka 

sp.j., dawniej 

Auto-Perfect  R.Bronic, 

E.Lisiecki Sp.j.)

 15,1620Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 4,8020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,9550Zużyte opony160103

 0,6110Filtry olejowe160107

 0,0820Płyny hamulcowe160113

 0,1380Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 4,4390Metale żelazne160117

 7,3260Tworzywa sztuczne160119

 3,1020Szkło160120

 0,0940Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0401Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701880197641189526Kontraktowy Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Klawa

 0,2600Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803102579346651643759PPHU "WAMA" S.J. 

W.W.M.A.R. 

MAĆKOWIAK

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508527496181859219ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"DENTIX" S.C. 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA I 

PROTEZOWNIA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032103403315951055919Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Przybylska
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308612377821360370GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MICHAŁ 

MACIEJEWSKI

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6310086807851406361PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY  

BEATA 

MAJKOWSKA-BARTK

OWIAK

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2500762166181446842GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENA ASPERSKA

 0,0020Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

0201083102467416681042786Zakład Specjalistyczny 

Dezynfekacja 

Dezynsekcja 

Deratyzacja "INS-TUR" 

Alicja Hańce

 0,0180Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070413

 0,1670Inne niewymienione odpady070499

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4 031,1700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083633824347811921223Firma ADAMS sp. z o. 

o.

 26,4800Inne niewymienione odpady030399

 4,8500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 0,4600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 23,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0460Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,0340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0640Metale żelazne160117

 0,4960Tworzywa sztuczne160119

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 1,6550Żelazo i stal170405
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 0,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 40,6500  0.00Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303400648651201488POTOCKA ANNA 

ESTEDENT

 0,7000Mieszaniny metali170407G52.63.B0003767807870000217GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342603229721026075NZOZ DENTYSTA S.C.

 2,1490Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DK29.22.Z570161109Podanfol Sp. z o.o.

 15,2000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 411,7240Odpady tworzyw sztucznych070213

 6,4220Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 10,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,7270Opakowania wielomateriałowe150105

1129



 6,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 88,8180Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 5,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A3101239106681002752PHU "WULIS" K. 

LEWANDOWSKI

 16,3500Zużyte opony160103

 0,4670Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

1601156310674877821993164ARTECH ARKADIUSZ 

BOROWICZ

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103383516991330918KRYSTYNA MITEK 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033105154196651715281Fabryka Artystyczna 

Danuta Drzewiecka

 1,7910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308330057771840055Zespół Lekarza 

Rodzinnego "PRO 

FAMILIA"
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 0,8230Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Odpady zawierające rtęć0604046345940467772782667APTEKA TOPFARM 

M. 

FRĄCKOWIAK-PIĘTA, 

K. FURMAŃCZAK SP. 

J.

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,4200Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B0109722675261025183Geis PL sp. z o. o.

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145720829637641600335Technika Biurowa 

Jarosław Drab

 0,1300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103023009036981836013Wodociągi Kościańskie 

Sp. z o.o. - 

Oczyszczalnia 

ścieków w Kiełczewie

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0080Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 60,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 0,0800Tworzywa sztuczne170203

 35,7580Żelazo i stal170405

 340,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 32,0000Skratki190801

 26,0000Zawartość piaskowników190802

 6 266,0000  1,494.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 18,0000  12.60Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501012509453916211540162FHU Bank Piwny 

Monika 

Miśkiewicz-Żyto

 0,0100Opakowania z metali1501043010940347642570889PPHU BET-KRYN 

ZENON 

KRYNIEWIECKI

 3,0000Żelazo i stal170405

 0,0350Zużyte opony1601034103811056981325181Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Szczepaniak Tomasz

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,0500Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043007189986171611943MARIUSZ ŁABĘDZKI 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 50,1200Opakowania wielomateriałowe1501053656735037811934349MOTO-QUATRO 

Antoszewski sp. z o. 

o.

 40,9500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1830Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0910Aluminium170402

 6,4400Żelazo i stal170405

 5,0000Papier i tektura191201

 40,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A3100443396670007639BAJ ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

BŁAŻEJ OSOWCZYK

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Tworzywa sztuczne160119

 0,0060Szkło160120

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102960586651206007Tęcza Kałuzna Aneta

 0,0630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163110190886652767564GMINA GRODZIEC

 1,0000Skratki190801

 4,1000Zawartość piaskowników190802

 27,2000  12.24Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 83,8500Skratki1908016320797077880007681PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

"KOMOPAL" SP. Z O 

TROSZCZYN

 40,7800Zawartość piaskowników190802

 1 021,3700  131.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0010Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012508309146171169393Firma Handlowo 

Usługowa "Skarbek" 

Rafał Tkacz

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania z drewna150103

 801,0000Odchody zwierzęce0201063020840557773148903FERMA DROBIU 

ELIZA LINKA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033658633628992802390BROADWAY BEAUTY 

SPZ.O.O. SP.K.

 0,3510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026989697792240202INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DOROTA SIWIŃSKA

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012717378271825515INDYWIDUALNNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

E-DENT

 0,0200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2509375816171788185GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. MARIA 

RYBCZYŃSKA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 33,4100Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201825720828167642265873Gospodarstwo Rolne 

Kowalak Marcin
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397864197811675540NZOZ 

ENDOKRYNOLOGIA 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA W 

POZNANIU SP. Z O.O.

 0,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028033897861700286CENTRUM 

MEDYCZNE 

NASMEDICA

 0,0140Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103H55.10.Z3007233506070047889HOTEL SYPNIEWO 

SP. Z O.O.

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2950Opakowania ze szkła150107

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe1606015720781347671559407"REDOM" BANACH I 

SUCHY SPÓŁKA 

JAWNA

 1,6600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003912677581724481GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA PABICH

 61,8700Skratki190801E41.00.A6312863807772374247ZAKŁAD  USŁUG  

KOMUNALNYCH   

SP.ZO.O.
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 139,4100Zawartość piaskowników190802

 3 017,2800  609.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010008793057770003268ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

BOLECHOWIE w 

likwidacji

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094114430216991832270"APTEKA PRZY 

PLANTACH" JJS 

RAMMER SP. J.

 1,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012506774475140005833Z.P.U.H ,,Eksport 

-Import" Karol Gołdyn

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720797907661768049SALON FRYZJERSKI 

DAMSKO-MĘSKI "u 

Ani" Anna Mycka

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024100256466961023761USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

JACEK PIEKARSKI 

LEK.WET.

 0,3710Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080004777136180042054ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

PROMIEŃ

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 28,9000Żelazo i stal170405

 0,1500Odpady tworzyw sztucznych0702139100677418891061006Ma GARD Maciej 

Nowacki

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 359,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 63,7000Odpady ulegające biodegradacji200201

 7,8400Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103G50.20.A5703525597661431189ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA 

TOMASZ SAJEWSKI

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Metale żelazne160117

 0,0060Inne niewymienione elementy160122

 25,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013685923376172212665AJ STAL 

FRĄCKOWIAK 

SPÓŁKA CYWILNA 

JULIA 

FRĄCKOWIAK-KUBIA

K, ADAM 

FRĄCKOWIAK

 53,3530Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010103871845220018051"PURATOS POLSKA" 

SPÓŁKA Z O.O.

 31,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 35,8250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 18,4400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 21,5600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086323505067790023699ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

DRUKMA J. 

SKOCZYŃSKI, O. 

SKOCZYŃSKI S.J.

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4000Papier i tektura191201

 0,0075Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142516128466222520401Nobeso Małgorzata, 

Jerzy Trzęsała sp. j.

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 220,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,4840Żelazo i stal170405E41.00.A3110803436660003887PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 6,4400Skratki190801

 176,0000  38.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082500298376180030387POM "EKO" Jerzy 

Rudowicz, Sławomir 

Rudowicz SP. J.

 35,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 49,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Filtry olejowe160107
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 6,7700Metale żelazne191202

 2,3400Tworzywa sztuczne i guma191204

 284,2600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033642334696172088805Pin-Up Studio Elżbieta 

Włoch

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103004221927671590452Tomasz Sobecki

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6309852707811334158MP DENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PRZEMYSŁAW 

GAJDUS

 1,5000Opakowania z papieru i tektury1501013005477527671034231FIRMA "SZARP" 

PIOTR ROGGENBUCK

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7900Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 32,8500Opakowania z papieru i tektury1501013002802147811780981BDB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300943732 000207891713684Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego"LEK-MED" 

s. c.

 8,2700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z6320642617780151817ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

TOMASZ KĘDZIORA

 0,0300Inne niewymienione odpady070299

 0,0500Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,1000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,1100Inne niewymienione odpady080399

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186342123757822213458AKROSTAL SP.ZO.O.

 2 221,3320Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 170,2400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,6250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304589789720433128Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Surdacka

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004056506681069874INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ELŻBIETA ŻAK
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 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183631766707671701762"STILLA PALIWA" 

KĘPIŃSCY Spółka 

Jawna

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Papier i tektura200101

 76,0000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,1490Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0705086325140667820026054"ALBA THYMENT" SP. 

Z O.O.

 0,0090Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,0080Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070608

 0,0690Zwroty kosmetyków i próbek070681

 0,6000Inne niewymienione odpady080299

 0,1730Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0250Opakowania ze szkła150107

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,1200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3080Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 111,3000Żelazo i stal1704053818967166972357276Demolitions Recycling 

Poland sp. z o.o. sp.k.

 7,4400Odpadowa tkanka zwierzęca0201026302472247850006056"SPÓJNIA" HODOWLA 

I NASIENNICTWO 

OGRODNICZE SP.Z 

O.O.

 0,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1143



 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1490Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0075Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396486057792083091PORADNIA LEKARZY 

RODZINNYCH "SALUS 

PRO FAMILIA"

 0,0700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.14.Z6305375027811350134SZLIFIERNIA 

CYLINDRÓW I 

WAŁÓW 

KORBOWYCH 

SIKORZYŃSKI ZENON

 0,0560Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0040Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0040Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0050Oleje z obróbki metali łatwo ulegające 

biodegradacji

120119

 0,0010Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 156,8400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.12.Z9323458498941266929PPHU TAD-LEN 

TADEUSZ ŚWITAŁA

 6,2100Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025026479950136115Gabinet Kosmetyczno 

- Podologiczny 

"CAMELLIA" Kamilla 

Bernat

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033694518347642688763ALAMED S.c. Alina 

Wasilewska, Patryk 

Wasilewski

 5,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083811663956653017368Debettrans sp. z o.o.

 0,1100Filtry olejowe160107

 7,9790Żelazo i stal170405

 0,2590Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0704136306451147781079861"ROBALEX" 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD 

DEZYNFEKCJI 

DEZYNSEKCJI I 

DERATYZACJI 

RYSZARD 

PIETRZYKOWSKI

 0,1040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053021443667822121667Płucinnik Tomasz 

Płuciennik

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083659739327811938011ZAKŁAD DROGOWY 

ANTCZAK  sp. z o.o.

 3,7000Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702646837641033379KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

MAŁGORZATA 

OZGOWICZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300727678 000387792291955Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Klawińska

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016575437772694733Anna Wolaczyńska 

Położna 

¦rodowiskowo-Rodzinna

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700254587641180838USŁUGI 

WETERYNARYJNE, 

EKSPERTYZY 

ORNITOLOGICZNE 

STANISŁAW 

STANKIEWICZ
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307736747771467975Specjalistyczny 

Gabinet Chirurgiczny 

Marek Dotka

 1,2200Inne niewymienione odpady0202994100698856990003494ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO S.J. 

GRZEGORZ, 

JADWIGA, EDWARD 

DWORECCY

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,9490Żelazo i stal170405

 3,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001017771001515GOSPODARSTWO 

ROLNE EWA 

SIWAKOWSKA

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,2500Metale żelazne160117

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6305837267791247018GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALINA SZCZERBA

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2507002126181101391Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Rubas

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501013012874027671295813AUTO MACIEK 

MACIEJ NOCULAK

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Zużyte opony160103

 0,4500Metale żelazne160117

 0,0400Metale nieżelazne160118

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2050Opakowania z tworzyw sztucznych1501023656785127791202234SANFOL MARIAN 

SIERANT

 17,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052509399306221008428DASZCZYK s.c. 

Produkcja Mebli 

Grzegorz i Waldemar 

Daszczyk

 0,3000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania z metali150104

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.50.Z2509699026171966209GOSPODARSTWO 

ROLNE RASZEWY 

SP. Z O.O.

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039326501629161304632PRYWATNY GABINET 

ORTODONTYCZNY 

DR. N. MED. REGINA 

KAŁKA-GEBALA
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 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011140506972077281Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna lek. 

med. Justyna 

Nalewajko

 5,9520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086306349847851136163FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA  STANISŁAW  

KRUPA

 28,3000Zużyte opony160103

 0,4190Filtry olejowe160107

 0,3040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 2,2800Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1 020,4630Metale żelazne160117

 19,8760Metale nieżelazne160118

 38,6250Tworzywa sztuczne160119

 54,3500Szkło160120

 68,0890Inne niewymienione elementy160122

 13,3410Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4860Miedź, brąz, mosiądz170401

 21,3020Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505974586221067164Gabinet Lekarski 

Salomea Szmaj 

Zielińska
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103259406971591395Beata Przybylska - 

Kozanecka 

Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501013013741767881099254Firma 'KRAMEX' 

Tomasz Kramer

 0,1200Opakowania z drewna150103

 24,5810Metale żelazne160117

 12,8820Metale nieżelazne160118

 2,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.32.Z6304274697841010816BOSCH SERVICE 

IWONA CZERNIAK

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1000Metale żelazne160117

 0,0270Metale nieżelazne160118

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 1,2770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096345763387841121125APTEKA 

JAGIELLOŃSKA 

ANNA 

HAREMZA-BAJER

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342961139721036553"Akademicka" 

Przychodnia Lekarska 

sp. z o.o.

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 8,4000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033567941976772223051WESSLING POLSKA 

ODDZIAŁW POZNANIU

 5,3100Inne niewymienione odpady020299

 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306972817791071430Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Alicja 

Popioł-Synoracka

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008786736181838737Gabinet 

Stomatologiczny 

"NEW DENS" 

Agnieszka Szulgan 

Mądrzak

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005310457641221017URZĄD MIASTA I 

GMINY w Wysokiej

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250018704 00122CENTRUM 

MEDYCZNE IND. 

SPEC. P.L. ANDRZEJ 

PAJDOWSKI /d: Ind. 

Spec. PL A. Pajdowski  

Medicus

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506663146221857392INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

STOMATOLOG ANNA 

KUPCZYK

 240,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305082426106855751881558Serwis Separatorów i 

Kanalizacji Eko-Jura 

Sneka sp. k.
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 399,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514796376181943084Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny MARTA s. c. Anna 

Nowak, Marta Nowak

 1,0040Żelazo i stal1704054100755326970017760Przedsiebiorstwo 

Alberts sp. z o.o. 

(dawniej 

Przedsiębiorstwo 

Zagraniczne Alberts - 

Leszno Sp. z o. o.)

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183009946986981796294Tonsmeier Selekt Sp. z 

o. o.

 0,7800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1 901,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 2 244,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,4200Opakowania z drewna150103

 296,3880Opakowania z metali150104

 85,2600Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 48 201,5400Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503
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 23 388,9000Inne niewymienione odpady190599

 355,8000Papier i tektura191201

 537,0600Metale żelazne191202

 125 347,0900Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0060Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 4,0000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103DD20.30.Z5701328987660012504DRUSEDAU sp. z o.o.

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2400Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106DC19.10.Z0046104457660004261ZAKŁAD GARBARSKI 

PLESIŃSKI SP. J.

 20,2100Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 1,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3750Opakowania z drewna150103
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 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Żelazo i stal170405

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000556586971983818JM STOMATOLOGIA 

Jędrzej Molicki

 1,0500Odpadowa tkanka zwierzęca0202026302472017861000583POZNAŃSKA 

HODOWLA ROŚLIN 

Sp. z o. o.

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 12,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103
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 1,7980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2210Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,2042Żelazo i stal170405

 1,5040Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160046119187661140411Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Wągrowcu

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501013002027346060027218PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ALPAKON" SPÓŁKA 

CYWILNA 

ALEKSANDRA 

ŻOŁYNIAK, ZDZISŁAW 

ŻOŁYNIAK

 0,0230Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508656706222292934Grupowa 

PraktykaPielęgniarek i 

Połoznych s. c. 

KOMPLEX

 38,7000  14.90Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607085309432707540026219CLIMBEX SPÓŁKA 

AKCYJNA

 10,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012504686506211002080OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW W 

KROTOSZYNIE i 

Ustkowie

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0440Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 307,7000Gruz ceglany170102

 8,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 37,3000Żelazo i stal170405

 1 575,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 17,0000Skratki190801
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 27,5000Zawartość piaskowników190802

 2 498,9000  687.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 25,0000  0.30Inne niewymienione odpady190899

 26,7000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501023017719836681961932NET-SERWIS s.c.

 0,0000Żelazo i stal1704053009870727811829121MYSAK Group 

Sp.zo.o. Spółka 

komandytowa

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,1410Inne oleje hydrauliczne1301133008076446991876126Obwoźny Skup Złomu i 

Metali Kolorowych 

"ZŁOMEX"

 1,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,9100Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1800Płyny hamulcowe160113

 0,3800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 220,2500Metale żelazne160117

 25,5810Metale nieżelazne160118

 19,9000Tworzywa sztuczne160119

 4,5600Szkło160120

 4,6840Inne niewymienione elementy160122

 7,4350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033019579727891594512Usługi Weterynaryjne 

Łukasz Przybylski
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 0,3300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063004224247871230729Mechanika Pojazdowa 

Tomasz Pietraszewski

 0,6500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 2,1070Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DJ28.62.Z0033523896190009041PROPART   SP.ZO.O.

 961,8800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,8070Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 119,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 12,6790Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,8520Opakowania z papieru i tektury150101

 21,6850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,7110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,3400Opakowania z papieru i tektury1501013630647926662113657PIEKARNIA 

KAZIMIERZ I 

KATARZYNA 

ESTKOWSCY 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022515250606172035720SOPAL SP. Z O. O.

 148,3000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z3003647387671628019TEROPAK S.C. J.J. 

TERESZCZUK, M. 

TERESZCZUK-PAWLA

K, P. 

PAWLAK-TERESZCZU

K

 0,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305721197821398912GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

ORTODONTYCZNY 

JOLANTA 

BARANOWSKA

 12,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083101736406661002430AUTO-SERVICE-TRUC

K-SCANIA

 0,0600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4600Filtry olejowe160107

 0,2600Tworzywa sztuczne160119

 4,7200Inne niewymienione odpady0501991200949566772255186ATAGOR sp. zo.o.

 3,9200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,4200Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 0,9400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 16,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,7560Baterie i akumulatory ołowiowe1606010040521526910202318HAWE TELEKOM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 11,2200Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402093022142626192020118MAR-S SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 3,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 71,6000Opakowania z papieru i tektury1501016398516317822187519Rafaela sp. z o.o.

 71,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0760Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002978128331327058MIDENT - 

STOMATOLOGIA 

Urszula Miling

 0,0012Opakowania z tworzyw sztucznych1501028712306598792193621P.H.U. GEOFIZYKA 

TRANS-GAZ SP. Z 

O.O.

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100002888407811621484GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻN. SZPITAL 

KLINICZNY AKADEMII 

MEDYCZNEJ IM. K. 

MARCINKOWSKIEGO

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,3190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,0200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0500Inne baterie i akumulatory160605

 0,5490Żelazo i stal170405

 1,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,7240Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 225,4150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,9770Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0790Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,4330Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 14,6600Odpady wielkogabarytowe200307

 44,6340Odpadowa tkanka zwierzęca0202023018778426681962966Zakład Mięsny " 

Janicki" Jakub Janicki, 

Karol Janicki Spółka 

Cywilna
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 118,7000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3802251967632139227Przychodnia Lekarska 

Helena 

Knap-Czechowska Sp. 

z o.o.

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707880677642104377"MEDKOL" sp.z o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019083766681965315DAR-MED 

PIELĘGNIARSKA 

OPIEKA 

DŁUGOTERMINOWA 

DOMOWA BEATA 

TOMCZAK I 

PARTNERZY SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024326530877162512343USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

KINGA BACHAR

 0,0520Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100932056971181823FUH Iwona Rabczuk

 1 127,9400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z6307354107771741324MDM-DRUK  

M.KOWALCZYK, M. 

SIERPIŃSKA, M. 

KOWALCZYK SP.J.

 2,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 19,5280Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,9200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,5050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,3310Metale nieżelazne160118

 5,3900Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,7200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0230Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112508104786181844896ZWIĄZEK 

KOMUNALNY GMIN 

"CZYSTE MIASTO, 

CZYSTA GMINA"

 0,6000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,4890Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1 581,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2 024,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 938,6200Opakowania z metali150104

 18,2200Opakowania wielomateriałowe150105

 2 103,9400Opakowania ze szkła150107

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 85,6400Zużyte opony160103

 0,0130Filtry olejowe160107

 3,8300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 7,1290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 41,8450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5350Inne baterie i akumulatory160605
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 1 361,7100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,6600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1 018,0000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 33 467,0000Inne niewymienione odpady190599

 130,1800Metale żelazne191202

 52,7000Metale nieżelazne191203

 2,1200Tworzywa sztuczne i guma191204

 51,5800Szkło191205

 370,1000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 53,1660Tekstylia191208

 1,1610Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 66 595,8000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1000Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215DG24.62.Z3023013286972307137ZAKŁAD CHEMICZNY 

PAWEŁ PAPROCKI 

SP.J.

 2,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 2,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,7080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Aluminium170402

 4,2000Żelazo i stal170405

 1,2000Mieszaniny metali170407

 9,5000  0.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,2680Opakowania z papieru i tektury150101A01.24.Z3016234617661948811Zakład Wylęgu Drobiu 

"AB OVO BIS" Działy 

Specjalne adam Trytt

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801048303059108661276909Prywatny Gabinet 

Pulmoologiczny Zofia 

Sprysak

 18,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056307990307871443796"RORETS POLSKA"  

SP.  Z O.O.

 34,7700Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 20,6600Odpady proszków powlekających080201

 3,0400Osady i szlamy z fosforanowania110108

 296,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 32,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 12,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1980Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100411486961022402Prywatny Gabinet 

Okulistyczny

 14,0900Opakowania z papieru i tektury1501013025636149721246345EFES POL FEDAI 

SIMSEK sp. z o.o.

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,7300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086311462937822044932F.U.H. MATPOL 

MATEUSZ 

SROCZYŃSKI

 5 579,6800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 9 009,3000Gruz ceglany170102
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 4 456,0200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,9000Odpadowa papa170380

 569,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300097326 000257831225691NZOZ IMPLANTICA 

STOMATOLOGIA

 4,5120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083019464606981834126KUNERT SPÓŁKA 

JAWNA

 0,4000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,1100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 5,0940Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1950Filtry olejowe160107

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 2,8600Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 18,0520Żelazo i stal170405

 0,0150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083000828047841583481MAXI-KRAN ROMAN 

LEWANDOWSKI

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182514820596211654718KOŹMIŃSKIE USŁUGI 

KOMUNALNE SP. Z 

O.O.

 0,0270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,2000Skratki190801

 7,9000Zawartość piaskowników190802

 529,8000  121.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 639,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052505151189680002131Tartak Zakład Stolarski 

Paweł Domagalski

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503731386171159839SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

CHIRURGICZNY I 

PRACOWNIA 

ENDOSKOPII 

GRZEGORZ 

SZYMCZAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033645539037781322209SPECJALISTYCZNA 

PIELĘGNACJA 

STÓP-PODOLOGIA 

EWELINA 

STACHOWSKA

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025708828957671004916PRYWATNY GABINET 

WETERYNARII 

PRZEMYSŁAW 

MAZUREK

 1,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223003202967891658465Firma FIMA Magdalena 

Gałka

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004774007880007706SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNEJ 

"ROLNIK"

 0,1720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0630Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0050Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2300Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803003253885951378516CUKIERNIA CUKRUŚ - 

TOMASZ 

BARTKOWSKI

 0,0190Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2300Opakowania z metali150104

 0,5600Opakowania ze szkła150107

 0,0065Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143006358067822403147PTI SP.ZO.O.
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 0,0082Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007087125010007265GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. JOWITA 

DZIEDZIEJKO-FIRLEJ

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033813090096182178326Indywidualna Praktyka 

Lekarsko-Dentystyczn

a Kamila Ciesielczyk

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3110188646661774931NZOZ ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

"MEDICUS" S.C.

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z310075127 000256651215495NZOZ "AKTYW-MED"  

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 1,1000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046395678647772355037VICTOR 

INK-JET-SYSTEM 

SERVICE SP. Z O.O.

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0330Drewno170201

 0,7200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162507372096171721399PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 0,0720Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,5750Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,0730Żelazo i stal170405

 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 70,0200Skratki190801

 87,8800Zawartość piaskowników190802

 9 842,1000  1,626.03Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0550Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000352946652237027FLASH TATTOO 

ZBIGNIEW RAPEŁA
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 0,1850Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DK29.22.Z5701159027660008773FHF TECHNIKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 11,5230Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 15,7730Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 37,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8730Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0300Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 2,2910Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,5200Inne niewymienione odpady120199

 3,9650Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,8000Opakowania z drewna150103

 7,5810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,8320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5090Szkło170202
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 433,4720Żelazo i stal170405

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033605376309721252765CITY-MED NZOZ 

PODSTAWOWA I 

SPECJALISTYCZNA 

OPIEKA ZDROWOTNA 

DLA SZKÓŁ 

WYŻSZYCH ALFRED 

ADAMCZEWSKI 

SP.ZO.O.

 0,0835Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3309170426731253919PRYWATNY ZESPÓŁ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

"ULGA-DENT"

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086309107637771864498Lissoń Stanisław 

Wywóz Nieczystości 

Płynnych

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Inne baterie i akumulatory160605

 0,4249Opakowania z papieru i tektury1501013006429766181844442PHU Agnieszka 

Feldfebel

 0,0603Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086307432427871376284Usługi Transportowe 

Mariusz Mencfelt

 0,0060Opakowania z metali150104

 0,0550Opakowania ze szkła150107

 0,0050Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0040Aluminium170402

 2,4030Żelazo i stal170405
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 0,0368Opakowania z papieru i tektury1501013619297857631140174Firma 

Handlowo-Usługowa 

"VIKTORIA" Hanna 

Wardak

 0,1702Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,9400Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.30.Z0004786937860005319ROLNICZY KOMBINAT 

SPÓŁDZIELCZY

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138110249108581267015Indywidualna Praktyka 

Lekarska Ryszard 

Podciechowski

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0002Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103632288990 000109720176565NZOZ Poradnia 

Otolaryngologiczna 

Marek Pospieszyński

 10,3350Żelazo i stal1704053004569895140253991PPHU NOMET 

NOWACKI MARIUSZ

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013013857777642278203AUTOPERFOMANCE 

Maciej Kinalski

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0190Metale żelazne160117

 0,0110Metale nieżelazne160118

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184111095006981615826Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Tworzywa sztuczne170203

 0,1850Odpady wielkogabarytowe200307

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych1501026396124357871011536PPHU URSZULA 

PIECHOCKA

 0,1950Opakowania z tworzyw sztucznych1501022504035506180049205Team-Pro A. Kowalska 

I. Poczta sp. j.

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015708722307671498404MYCELA  S.A.

 0,0010Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0010Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,8500Żelazo i stal170405

 0,0020Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0100Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501013023490397671230363TS BUD TAnna 

SIEDLECKa 

MATERIAŁY I USŁUGI 

BUDOWLANE

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,1980Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0154984511181691792COSMEDICA SP.Z O. 

O.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030923870139720531078JOANNA 

MASIOTA-BŁOTNY

 0,0950Metale nieżelazne1601182504054536180021649ZPUE EOP sp. z o.o.

 0,6500Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310760617841133341PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Elżbieta Marciniak

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180219884005010073954"ALIMA-MILK" sp. z o. 

o.

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 2,4000Metale żelazne160117
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 0,1940Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,0600Żelazo i stal170405

 133,5000Zmieszane odpady opakowaniowe1501062910168349591710582EPP Galeria Amber 

sp.k. (dawniej Echo 

Galeria Amber sp. z 

o.o.)

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052500364646180047979STACJA OBSŁUGI 

POJAZDÓW S.C.  

S.C. J.JUSZCZAK, 

K.TOMCZYK STACJA 

DEMONTAŻU 

POJAZDÓW 

WYCOFANYCH Z 

EKSPLOATACJI

 0,9750Zużyte opony160103

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0210Płyny hamulcowe160113

 0,0820Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 39,0220Metale żelazne160117

 1,4800Metale nieżelazne160118

 5,2300Tworzywa sztuczne160119

 1,0900Szkło160120

 0,3200Inne niewymienione elementy160122

 0,5150Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,7680Zużyte opony1601032515886976171846994PHU Przemysław 

Szulc

 0,8400Żelazo i stal170405

 0,3100Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802516224256191922830"KAMCAR"Kamil 

Musielak

 10,7800Szkło160120

 0,2000Odpady kory i korka0301014101819556990010301Jerzy Jasiński PUHP 

"JURBO"

 2,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100745826661042725GABINET LEKARSKI 

ZBIGNIEW KRAJSKI

 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516459526182002018MEDIKAL s. c. Konrad 

Błaszczyk, Dorota 

Błaszczyk

 0,4500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301046343784667772668150POZBUD T&R S.A.

 0,7500Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,2500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 4,9000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1500Opakowania z metali150104

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8850Aluminium170402

 2,9150Żelazo i stal170405

 2,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 7,4800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z0046102097630003765"SEAKING POLAND 

LTD" SP. Z O.O.

 0,0360Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,0950Inne niewymienione odpady070799

 166,5400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,5120Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0500Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,2340Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 3,5120Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 17,1740Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,8000Opakowania z drewna150103

1183



 1,1940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,2770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,1720Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6590Aluminium170402

 195,8640Żelazo i stal170405

 0,4890Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2820Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,5240Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych1501023412875755591948229AGATA 

CIECHANOWSKA

 2,8000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 21,1300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015702633827641327750SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

WŁAŚCICIELI

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504527026211050104Gabinet Lekarski 

Mieczysław Pełko
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 0,8400Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z6315757697780107779WIELKOPOLSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE ELMET 

S.A.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046344276097891421527Indywidualna Praktyka 

Lekarska Edyta 

Kasprzyk

 21,8000Żelazo i stal1704055705505267640003784MACRO POOL J. 

Chojnicki, I. 

Janczukowicz Sp.j.

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132515475636191848826NZPiSOZ "MEDRA"

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0664Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318A02.01.A3105118876650014932NADLEŚNICTWO 

GRODZIEC
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 0,2220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,1380Żelazo i stal170405

 1,6950Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013009804957773086384ALU-MET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ - ODLEWNIA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,7200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3730Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7040Aluminium170402

 0,6060Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039705211629231340410Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Kaszuba

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501721446221808956GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA WIĄCEK 

LEKARZ 

STOMATOLOG

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703697038431014672KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

ANDRZEJ 

SZMAGLIŃSKI

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306063969720035161Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna 

Glinka-Pawlik

 556,9400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A0083330376220107401A. LIS I SYNOWIE S.J. 

TARTAK - I

 0,0104Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2103368325951023380PIOTR 

BORSUKIEWICZ
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700526337641242686NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA

 4,6800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123009943337632092448KA KOLORTEC SP. Z 

O.O.

 0,6800Alkalia trawiące110107

 36,9400Inne niewymienione odpady120199

 3,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5960Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,4340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720375727642337348NZOZ BID DENTAL 

s.c. BEATA, 

GRZEGORZ 

FILIPCZUK

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024102377796991011047USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

LEKARZ 

WETERYNARII 

KRZYSZTOF 

WODECKI

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016303562497771019107FIRMA ŁABENDA
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 0,0820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,8650Metale żelazne160117

 0,0830Metale nieżelazne160118

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,3650Szkło160120

 0,0420Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032515400936221113740SPECJALISTYCZNY 

INTERNISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110806916681294803NZOZ "ALMED"

 1,9300Inne niewymienione odpady030399DB17.40.A2515889646181973458Eko-Higiena M. Kuźma 

i I. Borkiewicz - Kaaz 

s.c

 7,5500Inne niewymienione odpady040299

 2,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701723207641013046NZOZ Poradnia 

Rodzinna Marek 

Lawrenc

 3,9000Opakowania z papieru i tektury1501016341876026171093810Przedsiębiorstwo 

Gastronomiczne ALI 

BABA Abed Alqader 

Matar

 3,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Odpadowa tkanka zwierzęca0201020006468487640104829ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

CHRUSTOWO

 1,7020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Zużyte opony160103

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0036Płyny hamulcowe160113

 0,0495Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0040Inne niewymienione odpady160199

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,2000Żelazo i stal170405
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 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 1 540,0000Odchody zwierzęce0201063003607529950203656BJ FARM SP.ZO.O.

 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,8400Odpady tworzyw sztucznych0702136345512847772751164GEBERIT 

PRODUKCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ(Dawniej SANITEC 

KOŁO SP. Z O.O.)

 1 635,6700Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 469,6410Zużyte formy101206

 3 992,8200Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 3 380,0000  2,146.30Szlamy z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

101213

 2,8700Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 98,1410Opakowania z papieru i tektury150101

 85,9680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 58,4000Opakowania z drewna150103

 106,4500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 4,7900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0490Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 25,4790Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 5,8000Szkło170202

 15,9600Mieszaniny metali170407

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501016304238277771033260TRANSPORT 

CIĘŻAROWY- 

ZMECHANIZOWANE 

ROBOTY ZIEMNE 

HENRYK MAZIARZ

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501112505729556221025906P.P.H.U."OLCZAK" 

HUBERT OLCZAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342276497792158297Poradnia 

Stomatologiczna 

HA-DENT

 7,3580Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.11.Z3100172656651787412ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO TOMASZ 

ŚNIEG

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309045967890002797SWARODENT Marek 

Łukaszyk
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 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024114363059950014168"GROWET" USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

ŁUKASZ ODWAŻNY, 

TADEUSZ ODWAŻNY

 21,6400Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z4105017406970004786ARTPOL PPH 

EXPORT-IMPORT 

SABINA 

WIESZCZECZYŃSKA

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5700Alkalia trawiące1101073015961037642648864ORCA Precision Parts 

Sp. z o.o. (dawna 

nazwa: Spare 

Precision Parts Spółka 

z o.o.)

 55,9350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 14,0340Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,6100Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 8,4750Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0320Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1820Filtry olejowe160107

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2030Miedź, brąz, mosiądz170401
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 3,0550Aluminium170402

 0,1200Zużyty węgiel aktywny190904

 2,1400Zużyte opony1601030006611156670004061ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023026940907831609730GABINET 

WETERYNARYJNY 

HUGO  JOANNA 

TWARDOSZ

 38,7000Opakowania z papieru i tektury1501010033522606170000522Rybhand Sp. z o.o. sp. 

k.  (daw. RYBHAND 

ELŻBIETA 

TRZCIELIŃSKA S.J.)

 2,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 21,5600Tworzywa sztuczne200139

 58,0700Opakowania z papieru i tektury1501013606370237773245581SUSHI FACTORY sp. 

z o. o.

 3,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 65,1200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1 057,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050706311345471023641SCHNELL POLSKA 

sp. z o.o.

 11,6000Inne niewymienione odpady030199

 74,0000Odpady tworzyw sztucznych070213
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 4,0000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 29,4000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,6400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 5,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6800Opakowania z drewna150103

 4,5000Opakowania z metali150104

 0,4400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1300Szkło170202

 1,3140Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083023707956222782911ArMar s.c.

 0,0860Olej opałowy i olej napędowy130701
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 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,1490Zużyte opony160103

 0,3080Filtry olejowe160107

 0,0860Płyny hamulcowe160113

 0,4390Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4380Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 393,0710Metale żelazne160117

 8,7620Metale nieżelazne160118

 21,8340Tworzywa sztuczne160119

 5,3420Szkło160120

 0,4380Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,8780Inne niewymienione elementy160122

 0,4780Inne niewymienione odpady160199

 6,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0450Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081413494375252422424LIBET S.A.

 0,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 68,4000Opakowania z drewna150103
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 1,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Inne niewymienione elementy160122

 1 087,5400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2 000,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 42,5000Żelazo i stal170405

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5702520367631221926PRZYCHODNIA 

LEKARSKA POZ 

TOMASZ 

GRZESZCZUK

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133024381806652991818Junitar sp. z o.o.

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342678097792166598ANDENT S.C. 

HURTOWNIA 

FARMACEUTYCZNA I. 

PELOWSKA, J. 

CHUDZICKI

 0,5920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083001912037661908349Zakład Handlowy 

"Jóźwiakowski" 

Stanisław 

Jóźwiakowski, Barbara 

Jóźwiakowska, sp.j.
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 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,2300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0950Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 18,3800Opakowania z papieru i tektury1501016398516027822187548SOMA Sp. z o.o.

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8270Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304867567811035444STANISŁAW 

GRAJEWSKI

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005128486141179091MAG-DENT Małgorzata 

Sawczuk-Gulczyńska
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 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700497897661044133Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Bociańska

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4580Opakowania z papieru i tektury1501013014946967781473434ETIN GROUP 

SP.ZO.O.

 0,0063Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602148105880128511006700Przedsiębiostwo 

Handlowo-Techniczne 

Sprzętu Pożarniczego i 

Ochronnego SUPON 

S.A.

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2900Żelazo i stal170405

 299,0400Odpady kory i korka0301015720798667631818593ZPHU ILPOL PAWEŁ 

ILNICKI

 4 511,6200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 446,6220Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706058715607608792289775ECO-POL SP. Z O.O.
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 0,2701Leki inne niż wymienione w 20 01 312001326342412307792164984TERCET APTEKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA JAWNA

 684,2600Tworzywa sztuczne i guma1912044114514709950113723DTJ SP. Z O. O.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516459816221598312SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY MARIUSZ 

HODYRA

 7,3300Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305026309862817821249388Z.H.U. JORMEX 

ROMAN  KÓZKA

 3,1150Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,2300  0.00Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,3000Zawartość piaskowników190802

 1,1600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5701134937651029741NZOZ 

OTOLARYNGOLOG

 0,6000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010003731037630002984Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska

 0,1000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 10,0680Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720300218911071977Gabinet Lekarski 

Położniczo-Ginekologic

zny Kamilla 

Nowak-Patelska

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115356007811673015Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Karolina 

Więznowska-Kazało

 1,5000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z6344943407811730629"STYROPOZ" 

SP.ZO.O.

 39,2740Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,5900Tworzywa sztuczne170203

 0,1940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008590847881691194MARCIN MICHALAK 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307125437791166047GABINET LEKARSKI 

MAREK 

CWOJDZIŃSKI

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022414317773016225Lekarz dentysta Amira 

Prus-Głowacka

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308413357861379789Gabinet 

Stomatologiczny Agata 

Paul

 37,6200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801125721075807671574571SKM sp. z o.o.

 1,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 126,2500Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033656903415140331768SALON FRYZJERSKO 

KOSMETYCZNY 

"KARINA" SZMAJ 

KARINA

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012509781665140173140CERMA S.C.

 0,2200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,1000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z2505008106210008270Wyrób Artykułów Z 

Gumy i Tworzyw 

Sztucznych Jan 

Szmolke

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011983779720526189INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGATA 

JOACHIMIAK-PENC

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312196847891300060SALON 

KOSMETZCZNY 

"KLEOPATRA" 

RENATA TOMYS

 4,1500Zużyte opony160103I60.24.A0048033687790034993CARGO TRANS  

Transport Dariusz 

Kuśmierczak

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,5800Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305087302288158281007617P.P.H.U. SADEKO 

Mirosław Nowak

 30,0000  0.96Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.A6397742677850010589KÓRNICKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO  

AUTOBUSOWE  

"KOMBUS" SP.ZO.O.

 0,2660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,8800Zużyte opony160103

 0,3960Filtry olejowe160107

 0,7470Tworzywa sztuczne160119

 3,5100Opakowania wielomateriałowe1501053013645457773148381DIU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ PRO INDUS 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2 392,1800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055113390657441586760SZYNAKA MEBLE SP. 

Z O.O

 0,1100Inne niewymienione odpady030199

 8,5600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 13,7500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413

 22,6500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 4,9300Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 55,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 61,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1205



 1,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,0000Szkło170202

 29,6340Żelazo i stal170405

 6,1000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,7200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,2600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DL31.20.B3000634227642463679QUBIQA SP. Z O.O.

 6,1500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 6,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,9500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,4300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 5,0830Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,6030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0310Aluminium170402

 27,2490Żelazo i stal170405

 0,9500Papier i tektura191201

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033114929336651803281Gabinet Lekarski Piotr 

Pankrac

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000304734DOM POMOCY 

SPOtECZNEJ,CHUMIĘ

TKI

 0,4810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 9,4000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1500Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019547037881993334PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"MEDICAL-ARNICA"S

PÓŁKA PARTNERSKA 

LEK.MED.LEONIA 

NIEWIADOMSKA,LEK.

MED.VIOLETTA F
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 11 709,0700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016345525857891610197GONVARRI POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 15,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 22,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 74,9000Opakowania z drewna150103

 0,1660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0810Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0530Płyny hamulcowe160113

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,0200Odpady tworzyw sztucznych0702136301488937860009240"NOVOFERM 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 12,4800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056302035707770013835VANK Sp. z o.o. (daw. 

SITAG FORMY 

SIEDZENIA SP. Z 

O.O.)

 0,7300Inne niewymienione odpady040199
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 2,3300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 8,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Szkło170202

 0,0610Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183683025755272825616PAŃSTWOWE 

GOSPODARSTWO 

WODNE WODY 

POLSKIE

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036303344507771022919Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"CEL-LUB" Marek 

Celler

 1,3500Zużyte opony160103

 0,0790Metale żelazne160117

 0,5700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052505659616221012849Fa Gaweł Meble 

andrzej gaweł

 0,0030Inne niewymienione odpady030199
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 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,2200Opakowania z papieru i tektury1501010048551937790001284ZAKŁAD MIĘSNE 

MIELCZAREK S.J.

 2,2040Opakowania z metali150104

 110,7200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1160Opakowania ze szkła150107

 30,5600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 6,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,2600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 14,9800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3730Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605063620251307811912520DGW INVEST Sp. Z 

o.o.

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093006928337671648772RACA I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6345395677791454800Apteka "Przy Krzyżu"

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe1606016308575147891233754FUH Eugenia 

Koczorowska

 5,5800Żelazo i stal170405

 100,9000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303073004700447851746660ARKOCH P. KOCH 

SP.J.

 1,7000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 9,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Aluminium170402

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114312206961689949ZESPÓŁ 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWYCH 

"MEDA" S.C.

 0,1540Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013027955726222786211CR Remarketing sp. z 

o.o.

 5,7120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019693377773221965OŚRODEK 

PIELĘGNIARSKI 

"MELIUS" ANNA 

KOWALSKA, EWA 

PALUSIŃSKA

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035721389207671582760NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MALWA" ANNA 

RACA

 0,1610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508569906222266486NZOZ RODZINA

 2,4570Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162516058756180010723PPHU Artimex Artur 

Jakubowski

 0,0070Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013022882086652990552TML Professional sp. z 

o.o.

 0,0020Odpady spawalnicze120113

 0,0080Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0130Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1660Żelazo i stal170405

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208250715432"OPTIMA" 

SŁODOWNIA 

PNEUMATYCZNA SP. 

Z O.O.

 1,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,4020Żelazo i stal170405

 0,0590Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0170Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022507747076221900691Przychodnia 

Weterynaryjna Piotr 

Kałużny

 0,2920Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0300Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803123009020587773088957PALMARK MAREK 

PŁOŃCZAK  SP.K.

 0,2750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0062Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500775696191547680GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EDWARD TOMALIK

 4,5600Odpady tworzyw sztucznych0702133010621697822463563VOLKSWAGEN 

GROUP POLSKA 

SP.ZO.O.

 15,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,1300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 36,5400Metale żelazne160117

 3,2500Metale nieżelazne160118

 3,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Inne baterie i akumulatory160605

 2,0000Szkło170202

 0,4000Żelazo i stal170405

 1 348,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013115605056681814527MS Energy Spółka z 

o.o

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501423386221098271GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA 

STAWCZYK-JACKOWI

AK

 0,0050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603250496728"AUTO-SERVICE" 

Tomasz Kubera

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2100Filtry olejowe160107

 0,0800Płyny hamulcowe160113

 0,3500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3116205786671609702Gabinet 

Stomatologiczny 

Sylwia Marek

 12,7160Opakowania z papieru i tektury1501015262992689BEIERSDORF 

CUSTONER SUPPLAY 

GmbH

 23,7770Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 65,4920Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603806307308547821468127BP SERVICE CENTER 

TOMASZ SEŃCZUK

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203E41.00.A5702312937671028360MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 0,1550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,4800Żelazo i stal170405

 115,1000Skratki190801
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 27,8400Zawartość piaskowników190802

 2 380,1400  454.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,6000Opakowania z papieru i tektury1501013671797477642679468TOPi Polska Sp. z o.o. 

Sp. K.

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082505827296191538020AUTO MOTO ZŁOM  

TOMASZ  PACHOŁEK

 19,2000Zużyte opony160103

 0,4100Filtry olejowe160107

 0,3000Płyny hamulcowe160113

 0,9000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 570,7880Metale żelazne160117

 53,7550Metale nieżelazne160118

 108,7270Tworzywa sztuczne160119

 4,9000Szkło160120

 0,8000Inne niewymienione elementy160122

 8,6200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5490Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,1380Opakowania z papieru i tektury1501012516461826222547222Beta PHU s.c.

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0125Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093011698037872076940APTEKA POD ORŁEM 

S.C. G. 

STRYCZYŃSKA, M. 

STYCZYŃSKA-LEWIŃ

SKA
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021636887642492876AESTHETIC 

MANAGER SANDRA 

DRYKA, Bently Beauty

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.61.Z2505096036220106809MŁYN Ostrów wlkp. - 

JÓZEF I TERESA 

OTWIASKA

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093005013429231491824Apteka "LEŚNA" Edyta 

Wojtkowiak

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093615582196652975794VITA Małgorzata 

Siekiera

 0,2250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.86.Z0004398207630003357OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNY W 

CHODZIEŻY

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6850Skratki190801

 108,0000  18.25Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083000949026171858827PUH Naprawa i 

Sprzedaż Ogumienia 

Anetta Grześkowiak

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 70,8000Zużyte opony160103

 0,0300Inne niewymienione elementy160122

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501022502259696171026038Zakład Fryzjer Damski 

Barbara Andrzejczak

 0,0030Opakowania z metali150104

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082515766426181803561FHU Świat Opon 

Wulkanizacja Mariusz 

Skonieczny

 6,7200Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395467219231253349Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Lewanowicz - Sikora
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 1,5020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708613097641274539CENTRUM 

MEDYCYNY 

SPECJALISTYCZNEJ 

ORTHOS TERESA 

ŁAKOWICZ

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093004329257891050516Punkt Apteczny Hanna 

Wędzina-Niechcielska

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396407277792081761NZOZ "VITA-MED"

 0,2100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013013002846652927476Piekarnia Węglew s.c. 

Marzanna i Stanisław 

Muraczewscy

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312687907842007420PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103006228767 000546171058920DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ DLA 

DZIECI 

ZGROMADZENIA 

SIÓSTR ŚW. 

DOMINIKA
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308395457791416449SIGNUM Gabinety 

Lekarskie

 5,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022503370076170009983Józef Woźniak "Zakład 

Ślusarski"

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania z metali150104

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053640810256060096024Ludwik Styl Sp. z o.o. 

Sp. k.

 0,9350Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,9350Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,5680Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3580Opakowania z metali150104
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 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Szkło170202

 1,2000Żelazo i stal170405

 1,4000Mieszaniny metali170407

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306728617791600472GABINET LEKARSKI 

DARIUSZ SIWIŃSKI

 924,8110Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706053665176407292558898ŁGW Rembud 

AGNIESZKA DZIĄG

 0,4200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010006304976971026057MIEJSKA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA IM. 

STANISŁAWA 

GROCHOWIAKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110961726651677563GAB. LEK. RENATA 

STENCEL

 2 392,1490Odpady tworzyw sztucznych0702136322609157780113550INOUTIC/DECEUNINC

K  POLSKA  SP.ZO.O.
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 82,4580Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,9000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 43,1550Opakowania z papieru i tektury150101

 197,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 57,7274Opakowania z drewna150103

 18,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 13,2570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4200Metale żelazne160117

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 7,6900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 30,0000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 14,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 20,4100Żelazo i stal170405
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 8,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 91,2200Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0084Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143022786707811882026WIELKOPOLSKIE 

SAMORZĄDOWE 

CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO NR 

1 W POZNANIU

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1550Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0790Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506771636221630984Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Krzysztof Kowalski

 1,3200Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.11.Z0007841317670000112"ROLNIK" GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA "SCH" 

ZŁOTÓW

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,2440Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6610Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0161Opakowania z papieru i tektury1501013021533596981835479Weronika Nowaczyk

 0,0028Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305569427861210978GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOLATA BARBARA

 0,0400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016311179377871119630P.U.H. BART 

Hurtowania Materiałów 

Budowlanych Zbigniew 

Bartkowiak

 0,0050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0020Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania z drewna150103

 0,1000Mieszaniny metali170407

 0,3130Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800080266317640075022SPEDEX SP. Z O.O. 

PRZEDSIEBIORSTWO 

SPEDYCYJNO 

TRANSPORTOWE

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

1224



 2,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,4000Zużyte opony160103

 0,1650Filtry olejowe160107

 0,5800Metale żelazne160117

 0,9200Tworzywa sztuczne160119

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005834987811769991INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. JOANNA 

RYBKA-STACHOWIAK

 8,8660Żelazo i stal1704055700954827641011722Gospodarstwo Rolne 

"ODMIANA" Sp. z o.o.

 0,0980Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112510164756191565979Dariusz Filecki - 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe "KONRADO"

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082509400116171776414Creauto Piotr 

Gruszczyński
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033695930957773309826MEDAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0283Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500774576191220447MAREK 

SZCZEPANIAK 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4110295116971583036PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

ELŻBIETA 

DUDZIŃSKA

 0,2410Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.14.Z6397629627822164085EMERSON 

INDUSTRIAL 

AUTOMATION 

POLAND SP.ZO.O.

 281,7570Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 65,0080Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,5000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116
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 3,9520Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9900Opakowania z drewna150103

 0,2430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305915887791073328GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 3,1500Skratki1908010010044026971606659URZĄD GMINY 

WIJEWO

 9,8400Zawartość piaskowników190802

 101,0000  29.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102676776651631093Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Oleszak
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 0,0030Odpady zawierające rtęć060404000001293UNIWERSYTET 

IM.A.MICKIEWICZA W 

POZNANIU

 0,0120Inne oleje hydrauliczne130113

 1,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0980Zużyte opony160103

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 6,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,9090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,2330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0550Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,6420Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,5280Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,5030Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

1228



 0,5450Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2460Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1780Inne baterie i akumulatory160605

 10,9950Żelazo i stal170405

 136,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 2,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,2680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,6600Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023025166496972289238Gabinet Weterynaryjny 

Vyacheslav Nadtochly

 1,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143028199477811897849GLOBAL TRAFFIC 

SYSTEMS Sp. z o.o.

 1,0700Aluminium170402
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 0,7400Żelazo i stal170405

 0,0700Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0010Odpady spawalnicze120113G50.20.A3105128466652352455PHU "REM-X" 

ZDZISŁAW 

OLEJNICZAK

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2110Metale żelazne160117

 0,2550Metale nieżelazne160118

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500391906181051434Zakład 

Fryzjerski-Męski 

Małgorzata Szurczak

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103457996971925844GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

S.C. E I W 

JEZIERSCY

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344827849271027091Dent4you PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BEATA 

MORAWSKA-JANKO

WSKA
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6342062227641307612ARTDENT 

STOMATOLOGIA 

KOSMETYCZNA S. 

PALUSZKIEWICZ

 0,0077Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033205494166731376266Przychodnia Lekarska 

AMELIA Piotr Burgieł

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022266217822169355Marta Orłowicz Usługi 

Kosmetyczne

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025691149720419789DENTICA Gabinet 

Stomatologiczny 

Wanda Grzybek

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A3116244586661758553PHU Zbigniew 

Gibaszek

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,4500Tworzywa sztuczne160119

 0,1070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Żelazo i stal170405
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 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501478386221395804GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RENATA 

DOROŻALSKA

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140013892997820021660SERVICES VOX Sp. z 

o.o. Sp. K.

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083027717496991955506Sopamol Sp. z o.o. 

sp.k.(dawniej 

SOMAPOL 

SŁAWOMIR SOBOTA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA)

 0,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2440Żelazo i stal170405

 0,0200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026343351557811592943NZOZ KLINIKA 

PROMIENISTA

 1,9090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501016399298997841697836SIBAG GRZEGORZ 

GĄSIOR PIEKARY UL. 

POZIOMKOWA 32, 

62-200 GNIEZNO
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 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Odpady metalowe020110A01.50.Z4112103406961660433Gospodarstwo Rolne 

Mirosław Sobkowiak

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705201817641227304Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena 

Mierzejewska

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych1501024105167756971019347Dach-Metal Producent 

Pokryć Dachowych 

Czesław Wawrzyniak

 0,1800Miedź, brąz, mosiądz170401

 10,0300Żelazo i stal170405

 1,1300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112507646376170007292P.T.H.U. 

HYDRO-MARKO 

MARIA PLUTA

 0,5100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1450Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 39,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 1,7120Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,3200Żelazo i stal170405

 0,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341450297791140504PRZYCHODNIA  

GODNOŚĆ

 0,5200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DH25.21.Z2514746636172018070PPHU KOTŁOSPAW 

S.C. K. GŁOWACKI, 

P. WROŃSKI

 2,7990Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 133,5540Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1990Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3520Opakowania z metali150104

 0,0830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509472895140157572NZOZ "PRZYCHODNIA 

RODZINNA" S.C.

 0,0030Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804103612886206060094367Balusteel s.c. Łukasz 

Wieczorek, Dawid 

Siodła

 1,8110Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0050Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1450Aluminium170402

 1,9410Żelazo i stal170405

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026341334056291538798"GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANIMAL SERVICE 

KRZYSZTOF 

KANIEWSKI"

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025701866937641228309Usługi Weterynaryjne 

Julian Przygocki

 0,9750  0.20Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607083022870257792409776ZAKŁAD USŁUG 

SPECJALISTYCZNYC

H BARTKOWIAK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312303617861188523Indywidualna Praktyka 

Położnej Poł. -Środ.

-Rodzinna Barbara Birk

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6343465785571099224Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki Elżbieta 

Poniedziałek
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500745716181436157PIOTR SUDA- 

GABINET LEKARSKI 

PEDIATRYCZNY DR 

N. MED. PIOTR SUDA

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110775206651703958GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA KOPRAS

 0,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012505247846181036222FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "MALBUD" 

STANISŁAW 

ŻYCHLIŃSKI

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096320110307870006148APTEKA ŚW. 

ŁUKASZA I.ADAMEK, 

B.CHUDZIAK SP.J.

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136398015217781382559ZESPÓŁ SZKÓŁ 

KOMUNIKACJI IM. 

HIPOLITA 

CEGIELSKIEGO

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2440Opakowania z papieru i tektury1501012220425298431552530M.R.T, Tomasz Korda

 0,0743Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308641299720309457Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Hanna 

Chojnacka-Kasperek
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 31,0200Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.63.Z4100232226970011183WINKHAUS POLSKA 

BETEILLIGUNS SP. Z 

O.O.SP. K

 3,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,9400Żelazo i stal170405

 4,3300Mieszaniny metali170407

 2,2400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 13,2800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016300209287830006662P.H. PIEKARNIA 

CIASTKARNIA ,,REN - 

MAC" M. CHMIELARZ

 0,6500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 562,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053102644666681242580Usługi Tartaczne i 

Handel Drewne, 

Sławomir Jakubowski

 0,0170Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514630856221857989ARS Medica Paweł 

Lewiński

 0,0040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112507264189680279915PPHU GREGOR 

GRZEGORZ KRÓLAK

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 21,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 0,2000Odpady spawalnicze120113

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083024236177651407574Przedsiębiortswo 

Tarnsportowo 

Usługowe i Naprawy 

Pojazdów ANKAM Jan 

Drejws

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7000Zużyte opony160103

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1300Inne niewymienione odpady0706993005640069720846617ASTHER 

LABORATORY Arleta 

Zaranek

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1810Opakowania z metali150104

 0,1900Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0310Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DJ28.11.B5708848207642264690Z.P.H.U. "PAS" SP. Z 

O.O.

 0,0300Odpady proszków powlekających080201

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 5,8000Kwasy trawiące110105

 2,2000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 4,8800Cynk twardy110501

 11,2700Popiół cynkowy110502

 0,0150Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

110503

 0,0650Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1140Zużyte opony160103

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Tworzywa sztuczne170203

 0,0060Miedź, brąz, mosiądz170401

 34,4530Żelazo i stal170405
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 0,0150Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

1602150013471546651098084Wielkopolskie Centrum 

Ratownictwa 

Medycznego Sp. z o.o. 

(wcześniej 

WOJEWÓDZKA 

STACJA POGOTOWIA 

RATUNKOWEGO W 

KONINIE)

 0,8790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035715056287631445614GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

ORTODONTYCZNY 

KRYSTYNA 

TYLEWSKA 

PIASECKA

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102DK29.24.A5705344967640002968PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

"PRO-MASZ-PAK" S. 

C. EDWARD 

ROZMARYNOWSKI, 

LIDIA 

ROZMARYNOWSKA, 

ARTUR BIA

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160007585307661023912CECH RZEMIOSŁ 

RÓŻNYCH W 

WĄGROWCU

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112505175606220008998NADLEŚNICTWO 

PRZEDBORÓW
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 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0410Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 52,8100Opakowania z papieru i tektury1501013616458177851012998Pak-System 

Opakowania Kartonowe 

Agnieszka Kanoniczak

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,6300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DH25.21.Z2511297426171556718MIK-MAR MARCIN 

MIKOŁAJCZAK

 0,0560Odpady spawalnicze120113

 0,0220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0285Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 62,0800Żelazo i stal1704053027955146172205122Agrokotlin sp. z o.o.

 1,3000Popioły lotne z węgla1001022516056516191927247PPHU INTER$ SP. z 

o.o.

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0001Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 5,9540Opakowania z papieru i tektury1501012508122826181845507MICHELE LETIZIA 

POLSKA SP. Z O.O.

1242



 0,5820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5280Opakowania z drewna150103

 0,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 18,4600Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,9200Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,7780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395928919720206935INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA HENRYK 

GRUDNIEWICZ

 6,7100Opakowania z papieru i tektury150101008328036DRUKARNIA  

"KARTONEX" J. 

WINNY, A.KEMPIŃSKI 

SP.J.

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3115022876652566877"MEDIFARM" s. j. A. 

Bredow & A. 

Zajączkowska

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306648447871134931NZOZ Przychpdnia 

Stomatologiczna 

"Oris-Dent"

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093115120736661212995PUNKT APTECZNY 

URSZULA MALEC

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001054227841579924GABINET 

PROFILAKTYCZNY 

KRYSTYNA 

WARDĘGA

 1,2690Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083023802107671697919Holtrans s.c.

 0,1450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,0000Zużyte opony160103

 0,3740Filtry olejowe160107

 0,3200Płyny hamulcowe160113

 0,9110Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 419,2070Metale żelazne160117

 6,8200Metale nieżelazne160118

 7,6520Tworzywa sztuczne160119

 4,6620Szkło160120

 4,7670Inne niewymienione elementy160122

 1,2320Inne niewymienione odpady160199

 5,5100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2680Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 3,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017022907773202761PATRON Centrum 

obsługi Transportu sp. 

z o.o. sp. k.

 0,6500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 19,5000Zużyte opony160103

 5,9000Metale żelazne160117

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,1520Aluminium170402

 6,5400Żelazo i stal170405

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082008657459662092891UPRENT SP.ZO.O.

 0,1600Filtry olejowe160107

 4,3750Odpady proszków powlekających0802012500506366190011397Stiegelmeier Kępno 

Sp. z o.o.

 11,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 23,5600Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 307,6800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,7900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2160Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,0700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 36,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,9600Opakowania z metali150104
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 0,1510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8410Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7460Aluminium170402

 1,2000Żelazo i stal170405

 20,6000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601G52.11.Z0010529807840002915PSS "SPOŁEM"

 44,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,3700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013102981006661266643Pracownia 

Rentgenowska i USG 

Aleksandra Smoleńska

 0,3700Roztwory utrwalaczy090104

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508178136181147677Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Jerzy Michałowski
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300625156STOMATOLOGIA S.C.

 0,1830Baterie i akumulatory ołowiowe1606013619376786972171353Mechanika Pojazdowa 

Arkadiusz Ginter

 10,9660Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113015000727773174088FORTEC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,7210Odpady izocyjanianów080501

 0,2200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2510Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 33,7930Opakowania z papieru i tektury150101

 23,3790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 33,2800Opakowania z drewna150103

 42,0600Opakowania z metali150104

 36,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,3070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1990Inne niewymienione odpady160799
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396546697861522040PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

SZKOL-MED Sp. J.

 0,0750Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183022219607821025453ARKAS ANDRZEJ 

KLIMCZAK

 0,7900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,7310Opakowania z papieru i tektury1501016398041177822179000PINIA Sp. z o. o.

 3,7110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002010839680800223Studio Tatuażu 

"EVILTATTOO" Piotr 

Olejnik

 341,8700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201026302067977770013918PHU FULL-METAL 

Iwona Galińska

 124,4800Żelazo i stal170405

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych1501023009670008351417304"ASM" JOANNA 

SKRZYPCZYŃSKA-M

ALCZEWSKA

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Papier i tektura191201

1248



 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309387507771539516Prywatny Gabinet 

Dentystyczny 

Małgorzata 

Jakubowicz-Kilian

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102903116651380076Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Piotr Szczęsny

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396883617791293171Gabinet Lekarski Zofia 

Krawczyk

 0,2340Odpady tworzyw sztucznych0702133006424106060051033DT SWISS POLSKA 

SP. Z O.O.

 81,5900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 88,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 17,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,7600Opakowania z drewna150103

 0,2800Opakowania z metali150104

 10,6200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2430Tworzywa sztuczne160119

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3400Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042509380506181839412Pracownia Techniki 

Dentystycznej 

Małgorzata 

Nowosielska - 

Skwarczyńska

 87,6870Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z6310323367772189171GERDES MC 

SP.ZO.O.

 0,0360Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 1,0340Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 13,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,5870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0800Żelazo i stal170405
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300874827861055012GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RADOJEWSKI 

KRZYSZTOF

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501423676221137410GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

JACKOWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701354777640201099PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI ALDONA 

PIETRYSIAK

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344769807781341425GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA 

MAJCHRZYCKA

 0,9170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140157346095222726674DATBANK Sp. z o.o.

 0,0340Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 58,0600Papier i tektura191201

 14,0840Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080101199575340019538Wacker Neuson Sp. z 

o.o.
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 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2200Filtry olejowe160107

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701799197671188017Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ginekologiczno-Położni

cza Zofia Stefankiewicz

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C2509272306181879216Poradnia Pielęgniarek 

"OPIEKUN" s. c. 

Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek

 1,2580Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680H55.30.B0007852777770000494SPOŁEM 

GASTRONOMICZNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW W 

POZNANIU

 167,6160Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,4030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2750Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 8,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 313,9600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039707720597881260146GABINET LEKARSKI 

POZ ALEKSANDRA 

MAJEWICZ

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033693203687772399721STOMATOLOGIA 

ESTETYCZNA 

MAGDALENA 

KALAWSKA

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002949127631219622DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ Nowa 

Wieś

 0,0600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301043020629586182141470Sap Renovation Pro sp. 

z o.o.

 0,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0600Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117
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 5,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3850Opakowania ze szkła150107

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7700Metale żelazne160117

 0,0006Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,6600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501473766171495767Indywidualna Praktyka 

Lekarska Krystyna 

Dwornik Świgoń

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395612587821484155INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

NOWACKA-CICHOWI

CZ
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 0,3900Tworzywa sztuczne1601193023660326671717248BUDAR-Andrzej 

Rybicki

 0,2924Opakowania z papieru i tektury1501013621411606652823966PHU Natalia Budziak

 0,1869Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 20,2500Opakowania z papieru i tektury1501012507437476171549233FHPU "PACK-MAR" 

MARCIN MARECKI

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052502469906190004670STOLARSTWO 

USŁUGOWO 

-PRODUKCYJNE 

ANDRZEJ GRUSZKA

 0,5600Inne niewymienione odpady030199

 1,8500Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0516Opakowania z papieru i tektury1501012505547106181032879Monika Rosiak "Monia"

 0,0453Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667920556671770260Aleksandra 

Wyszomirska, Karolina 

Wyszomirska s.c. 

ALKAMED

 5,6440Opakowania z metali1501043007353017773031762KARMELIT L. 

KACZMAREK I J. 

KACZMAREK SP. J.

 8,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023101908166651853391PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA W 

GOLINIE

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003900789721143326Grupowa Praktyka 

Lekarska s.c. 

A.Borowska-Batura, M. 

Batura

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.32.Z6311526557831119173WULKANIZACJA 

NORBERT BINIEK

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,7500Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396908087871606614PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

Mirosław Żukowski

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103005755997851617342SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. MAREK 

DROZD

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,2900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010013973997640104255INTERLOK Sp. z o.o.

 0,0050Odpady spawalnicze120113

 0,0040Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 17,6000Żelazo i stal170405

 0,4838Opakowania z papieru i tektury1501013022475866972031646PHU Marcin Kędziora

 0,1875Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,1000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120124559035261872546PAROC POLSKA

 94,8000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 1,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 25,4000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 1,3000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 16 111,7000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 12 217,3000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 1 634,3000Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

12 09

101210

 21 685,2000Inne niewymienione odpady101299

 2,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 116,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 58,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 585,6000Opakowania z drewna150103

 305,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 14,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 9,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,2850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 97,7000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 065,5000Żelazo i stal170405

 2,4000Papier i tektura200101

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507759906181790166GABINET 

OGÓLNOLEKARSKI 

MAREK SOBAŃSKI

 0,2450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002156208221768962GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

TRAWKOWSKA

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019280777772836854Indywidualana 

Praktyka 

Stoamtologiczna 

Natalia Ostrykiewicz

 0,4900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113661360557792454995EASYCAMPER Sp. z 

o.o. sp.k.

1259



 0,2700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z drewna150103

 0,3900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Metale żelazne160117

 0,0060Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605066302185187870023856PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 0,2580Miedź, brąz, mosiądz170401

 32,8800Skratki190801

 11,3600Zawartość piaskowników190802

 1 334,2710  345.58Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 7,9400  3.97Osady z klarowania wody190902

 7,0000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023016471907842473731PRZYCHODNIA 

LEKARSKO-WETERY

NARYJNA S.C. 

JANICKI MAREK, 

JACKOWSKI MICHAŁ

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110760286652361508PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"SUPER-DENT" S.C. 

Jolanta Młyńczak 

Dariusz Młyńczak
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 0,6300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201093014678197891159118LOSKAP-MET Alicja 

Kałowa

 0,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Miedź, brąz, mosiądz170401

 27,3100Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708596207641486081ELŻBIETA 

CZERWIŃSKA - 

PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNA

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311516097871798559OŚRODEK 

PIELĘGNIARSKO-POŁ

OZNICZY ZDROWIE 

S.C.

 0,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052505022806220107660"TRASBUD" S.C. 

DARIUSZ 

GRZESIEK,BARBARA 

SZWEJKOWSKA

 22,4270Zużyte opony160103

 0,0760Płyny hamulcowe160113

 0,0760Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 644,2530Metale żelazne160117

 10,6570Metale nieżelazne160118

 13,6780Tworzywa sztuczne160119

 14,8460Szkło160120

 14,4000Inne niewymienione elementy160122
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 10,2070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103639653428 000117881067426SPECJALISTYCZNY 

NIEPUBLICZNY ZOZ

 0,3300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013026731206182145781Dar-Med Andrzej 

Kowalski

 0,4900Roztwory utrwalaczy090104

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,6910Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108DE22.22.Z0048593117810001236P.P.U. PROGRAF 

ROBERT KASPRZAK

 72,5580Odpady tworzyw sztucznych070213

 46,2840Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 4,9720Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 16,8450Opakowania z papieru i tektury150101

 8,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4800Opakowania z drewna150103

 6,4220Opakowania wielomateriałowe150105

 5,0630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 8,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102DA15.11.Z4102971556960001817ZAKŁAD MIĘSNY 

ANDRZEJ 

WITKOWSKI

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A3009994607661794779PPUH Meblosystem 

Lidia Rogowska

 0,0020Inne niewymienione odpady030199

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346387147811113635GastroEndoMedic 

PRAKTYKA 

LEKARSKA BEATA 

KLINCEWICZ

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2500700476221113622GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA JAKOWICKA
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 1,6600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305073601822556322011633EKO - JAWOR 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5000Skratki1908013662261669231704591Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o.

 4,0000Zawartość piaskowników190802

 789,0000  134.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,6020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083022536296671499194F.H.U. "Warsztat u 

Wojtka" Wojciech 

Gumienny

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802029320025986991041717JAN NAWROCKI 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132516041506222508038KT-Invest sp. z o.o.

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396502757891195717GABINET LEKARSKI 

MAŁGORZATA 

MIKOŁAJCZAK

 3,5220Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.14.Z6300098557770000212SKF  POSKA  S. A.

 3 216,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 1 139,9200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1 484,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 516,2400  412.99Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 12,0200Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 26,0420Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 95,6150  4.78Wodne ciecze myjące120301

 44,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 62,0850Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,0330Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0550Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604

 49,6770Opakowania z papieru i tektury150101

 12,9020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 95,0700Opakowania z drewna150103

 15,9010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 41,6920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1140Zużyte opony160103

 11,6300Inne niewymienione odpady160199

 0,5180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0030Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0550Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0600Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,1950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 467,9400Żelazo i stal170405

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396190419720251864TOTAL DENT 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

JANOWICZ-ZIOBER

 351,1900Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086304217807771026248ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

"POL-MAK" SP.J . 

Z.P.Chr.  MAKOWIAK 

PRZEMYStAW,DANU

 0,2800Inne niewymienione odpady070299

 0,2900Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 1,0050Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 88,8600Inne niewymienione odpady080399

 1,3000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 216,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Opakowania z metali150104

1266



 1,3900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 52,9000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.12.Z2504102186180018618PORTOS RENATA I 

TOMASZ SZUKALSCY

 1,9000Zgary i żużle odlewnicze101003

 21,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 27,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 117,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 41,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 275,5000Aluminium170402
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 44,5000Żelazo i stal170405

 1,4000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701271537641208689Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Maria Gajewska

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501116309735227772015583FIRMA SŁAWIŃSKI 

Anna Sławińska

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111220216961621841NZOZ Zespół 

Przychodni Lekarza 

Rodzinnego "MEDICA" 

Lech Dużyński, Anna 

Gulińska

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280I63.40.C5703217197641836954SPEDYCJA I 

TRANSPORT  

DRAGON MIROSŁAW 

WÓJCIK, JAKUB 

WÓJCIK SP.J.

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022504307706220024477P.P.H.U. Metal Zap sp. 

z o.o.

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0430Aluminium170402

 0,6300Opakowania z tworzyw sztucznych1501026397717779730752711CEDRUS HURTOWNIA 

OGRODNICZA M. 

SUCHORSKA SP.J.

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133013628207773149908Unica CR sp. z o.o. 

(NSZOZ Unica CR)

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1740Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 7,6010Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701043007343656182072668MTM INDUSTRIES SP. 

Z O.O.

 13,7800Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 68,2180Opakowania z papieru i tektury150101

 35,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,6200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0135Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,8100Inne niewymienione odpady0801993005146467831625344Bońkowscy sp. z o. o. 

sp. k.

 0,9250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,1680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,9150Metale żelazne160117

 1,1650Tworzywa sztuczne160119

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133009587396171580591PHU Lesz-Bud Leszek 

Błaszczyk

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182508552006191945096GMINA PERZÓW

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,6800Skratki190801
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 3,6600Zawartość piaskowników190802

 212,7200  33.99Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720724337661801717NZOZ MEDSERVIS

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509360735140006548Pielęgniarka 

Środowiskowo-Rodzinn

a Maria Kurzac

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093637266846652864155Apteka Lewandowa 

mgr Farm. Beata 

Tuszyńska

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301247637791100143Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Henryk Kuźniak

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6395483357871067488INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. DANUTA 

WALIGÓRA-GOMOLE

C

 1,6000Odpady proszków powlekających0802012814755157393859124STALMOT&WOLMET 

Sp. z o.o.

 24,8770  9.95Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 516,8400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 15,6100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 3,8300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 10,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,7700Tworzywa sztuczne170203

 0,0700Miedź, brąz, mosiądz170401

 47,4700Żelazo i stal170405

 0,9300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0640Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DK29.60.Z2905398896630002096Bumar Amunicja S.A. 

Skarżysko Kamienna/ 

MESKO S.A.w 

Skarżysku Kamiennej

 21,7000Kwasy trawiące110105

 2,0200Osady i szlamy z fosforanowania110108

 6,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 13 294,0000Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 15,1530Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 38,8260Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9300Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1980Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,9000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,4500Miedź, brąz, mosiądz170401

 59,7900Żelazo i stal170405

 0,2700Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306075277891274411Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna 

Białek-Skowrońska

 0,0250Opakowania z papieru i tektury1501015700690137641024736Zakład 

Ogólnobudowlany 

Leszek Herman
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 1,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100957106651043686Gabinet 

Stomatologiczny  lek. 

stom. Halina 

Jesionowska

 0,5510Opakowania z papieru i tektury1501013699859618521435354Resto Rafał Grzesiuk

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 13 404,7700Odchody zwierzęce0201069705578699231235104FERMA DROBIU 

ANDŻELINA 

KRÓL-CEGLAREK

 42,4700Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,7200Inne niewymienione odpady020199

 0,0310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z drewna150103

 1,6400Zmieszane odpady opakowaniowe1501063101123836661035895PPUH STANISŁAW 

KOS

 33,6400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720331377642091999PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARCIN GRÓL

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216E41.00.B5700400737660006544AQUABELLIS SP. Z 

O.O.

 0,6500Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,4400Żelazo i stal170405

 61,0000Skratki190801

 50,0000Zawartość piaskowników190802

 2 078,3000  345.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,0000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201035708948467671525905BELMET ANDRZEJ 

BELKA

 0,0530Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103435826971594376Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Jadwiga Żuchowska

 27,7600Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.24.Z6398003497771132499FERMA  DROBIU 

MACIEJ  KUBIACZYK

 10,9200Inne niewymienione odpady020299
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 8,2000Popioły lotne z węgla1001023023291956222782549CLAY MATERIALS sp. 

z o.o. sp. k.

 40,6000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 145,7000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9850Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z6345402057792219395J.R. KONIECZNI SP.Z 

O.O.

 0,1980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4790Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086398134357771748711Mechanika Pojazdowa 

Paweł Suchora

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0596Metale nieżelazne160118

 0,1630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Aluminium170402

 4,9230Żelazo i stal170405

1276



 3,9400Opakowania z papieru i tektury1501013696097035552119983ROMGAZ Spółka z 

o.o./ROMGAZ RS Sp. 

z o.o. sp.k.

 2,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5600Opakowania ze szkła150107

 0,0620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4800Opakowania z papieru i tektury1501014111417976971997080PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE AMBIT 

SP. Z O.O.

 13,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1700Zużyte opony160103

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,9400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 19,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,2200Odpadowa papa170380

 4,8510Aluminium170402

 51,1880Żelazo i stal170405

 2,7200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 148,0000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032515237306221082100GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY GABINET 

LEKARSKI DR N. 

MED. DOROTA 

RABIEGA-GMYREK
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 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101DI26.61.Z5700538977640202638HANDEL-USŁUGI-PRO

DUKCJA 

BETONIARSTWO 

LESZEK SIPIŃSKI

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 45,7890Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013019905507811875799PAGWA S.C. 

PRZEMYSŁAW 

GRABAŃSKI, 

WOJCIECH 

GRABAŃSKI

 1,4520Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6400Żelazo i stal170405

 2,0000Żelazo i stal1704055702691147661426490BOGUSŁAW 

URBAŃSKI P.P.H.U. 

BOG-TOM

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501013009706866080081540EKO-SKÓRTEX 

GIZAŁKI SP. Z O.O.

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania ze szkła150107

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,8200Skratki1908012505687936221015339PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z 

O.O. GMINY KOBYLA 

GÓRA

 13,5200Zawartość piaskowników190802

 21,0000  9.99Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015425508281266069Studio Paznokci 

Małgorzata 

Krzyżańska

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053020684647791638894MOTO44 JUSTYNA 

RÓŻYCKA

 0,2500Żelazo i stal170405

 1,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 186,2200Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011123013489776662085872Przedsiębiorstwo TMF 

s.c. Florczak Tadeusz, 

Florczak Michał

 3,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166395251627871453493Dermatologiczna 

Praktyka Lekarska 

Piotr Stachowiak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5020Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201813025378937841953759Gospodarstwo Rolne 

Piotr Stachowiak

 3,1100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052504811416210034853STOLARSTWO I 

USŁUGOWE 

PRZECIERANIE 

DREWNA Jacek 

Jędrkowiak

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania z metali150104

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6306545737871359044PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "POD 

ZEGAREM"

 0,0010Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103DJ28.52.Z5707967537661011978"AGRO-AUTO" 

WENANCJUSZ 

KOSSOWSKI

 2,9800Szkło170202

 3,0000Odpadowa papa170380

 229,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053023762436060092167MDL expo International 

SP. z o.o. Sp. K.

 0,1400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Opakowania z drewna150103
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Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0610Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,4000Szkło170202

 7,6760Tworzywa sztuczne170203

 0,5030Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 7,5500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301682307881040982GABINET LEKARSKI 

EWA PANKOWSKA 

SOSNOWSKA

 0,0400Miedź, brąz, mosiądz170401DM34.30.A4722010237292387126"MOTO+POLMO" 

SP.ZO.O.

 0,4200Aluminium170402

 0,6200Żelazo i stal170405

 0,2920Odpady tworzyw sztucznych0702133016315557671687714SILMET sp. z o.o./ 

RENOL sp. z o.o.
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 2,4800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 9,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4300Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,1900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 32,0000Żelazo i stal170405

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093025076106192020696WOJCIECH 

MAZURKIEWICZ I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 8,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701015105441367390204612Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlane 

"Przem-Gri" sp. z o.o.
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6309406009720546594NZOZ PORADNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO ALICJA 

KUŹMA

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 41,1400Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B3651708839512417713DHL Parcel Polska sp. 

z o. o.

 29,8540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0980Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008662106991898949ANNA 

RZEPECKA-LEKARZ 

DENTYSTA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"ANDENT"
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 0,4830Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123645828916192028120NOWAK OKUCIA 

MEBLOWE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 19,2500  17.30Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 26,5100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 437,2900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3150Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,9160Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4800Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,1950Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,3660Opakowania z papieru i tektury150101

 8,5520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0360Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 6,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2580Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093620851486272742167LUX PHARMAX SP. Z 

O.O. - Apteka 

PROMED w Gostyniu

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z250946545 000106181883324NZOZ "VITA-MED" 

Przychodnia dla Dzieci 

i Dorosłych

 0,0080Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026396038508561103368Prywatny Gabinet 

stomatologiczny 

Jadwiga Mamet

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1100Opakowania z papieru i tektury1501012510129746171565166Wyrób Wędlin 

Domowych Pio-Mar 

Marcin Kujawa

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,2800Odpady tworzyw sztucznych0702136345800677771200775EKO-DAR
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 9,6500Metale żelazne1601173002042206661923118Przedsiębiorstwo 

Produkcyjne MASZ - 

ROL Konrad 

Włodarczyk

 2,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.51.Z2505323706220004285PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE "DE 

FACTO" Zbigniew Sitek

 1,7740Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 2,7790Odpady proszków powlekających080201

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,4510Osady i szlamy z fosforanowania110108

 7,9870Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 16,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 5,0320Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1270Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3900Baterie i akumulatory ołowiowe1606014101761216970017955FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA"

WATRA"BUCHWALD 

& PŁÓCINICZAK sp. j.

 0,1330Inne oleje hydrauliczne1301136310378427772186095Budownictwo Drogowe 

KRUG sp. z o.o. sp. k.

 1,0320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1820Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2070Filtry olejowe160107

 2 340,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,1760Tworzywa sztuczne170203

 3 413,8200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 8,4100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223019550517891750202"K STORMARK 

KONFEKSJONSFABRI

KK" SP. Z O.O.

 0,4330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083023014177771842002P.H.U. HIKORA 

Krzysztof Kiejdrowski

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0980Filtry olejowe160107
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 8,5540Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 69,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A5707792007631801440PPD DANPOL S.J.

 0,1832Opakowania z papieru i tektury1501012508437336181163245PHU Adam Cholajda

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146305905257771059609KIE SPÓŁKA Z O.O. 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRACOWNIA 

RENTGENODIAGNOS

TYKI "TOMMA"

 0,2540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080161925605252148590"BUDWUG" Sp. z o.o.

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Filtry olejowe160107

 796,0400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 12 600,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 2,1800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086321461547830004083MARIAN CHARA 

AUTO -CHARA 

POMOC DROGOWA 

TRANSPORT 

SPECJALNY

 0,1240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6720Metale żelazne160117

 0,0120Metale nieżelazne160118

 0,0250Inne niewymienione elementy160122

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053007959707642111822WYROBY Z DREWNA 

KONIECZNY TOMASZ 

KONIECZNY

 0,4000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102091166991373247PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

BARBARA 

BOGACKA-GANCARC

ZYK

 0,0250Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302089707620909230025534PRZEDSIEBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SP. Z 

O.O.
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 0,1000Filtry olejowe160107

 4,7040Żelazo i stal170405

 49,7580Skratki190801

 24,8600Zawartość piaskowników190802

 7 989,3500  2,340.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,5000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DI26.13.Z6305945987791033926"EUROVERLUX"  SP. 

Z O. O.

 9,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 20,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8000Opakowania z drewna150103

 292,3000Opakowania ze szkła150107

 2,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,9000Żelazo i stal170405

 0,2100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130002940657781171963WOJEWÓDZKA 

STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA W 

POZNANIU
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 0,3200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,4600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5600Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707925777671451325OŚRODEK 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ RYSZARD 

ELWIRA CZUPRYS

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516243876171972173Gabinet Kosmetyczny 

Agnieszka Nowak 

(dawniej Gabinet 

Kosmetyczny 

Agnieszka Nicke)

 0,6900Odpady proszków powlekających0802013023027017811882227Ewa Mendel sp. z o. o. 

sp .k.

 0,1700Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 8,0000Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 0,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1900Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 13,6500Opakowania z papieru i tektury150101001053027"SPOŁEM" 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW

 2,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115055706671006837PIELEGNIARSTWO 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNE 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

BARBARA 

BARTUNEK

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509396116211570849NZOZ ZESPÓŁ 

LEKARZY 

INTERNISTÓW 

"ESKULAP"

 8,5210Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z3116196646652643939GOSPODARSTWO 

HANDLOWO 

PRODUKCYJNE 

DUBLET-BIS

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397305547781374643STOMATOLOGIA 

MALI-DENT S.C.

 67,4210Odpadowa tkanka zwierzęca0201024103122396961352803UBOJNIA TRZODY 

CHLEWNEJ 

"PÓŁTUSZE" B. 

ADAMKIEWICZ

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516154836181988997Pielęgniarki Medycyny 

Pracy s. c.

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146301190357790017641PARK SP.ZO.O.

 6,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3600Żelazo i stal170405

 21,5600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2330Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603806396095009720941304BP SERVICE CENTER 

KARIN I TOMASZ 

EFFENBERG

 0,3100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113012144497773132546BRESTON K.DRĄG 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0500Kwasy200114

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090033720446170252577APTEKA ESKULAP 

Małgorzata Kowalczyk

 0,0880Miedź, brąz, mosiądz1704012503637146220107878P.P.U.H. 

"WYKRO-FORM" S.C.

 0,0360Aluminium170402

 0,3660Żelazo i stal170405

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501026345300007772743963MELAGRIS SP.ZO.O.

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 13 600,0000Metale żelazne160117

 1,4400Opakowania z metali150104G51.57.Z2516267076221657090BOGUMIŁA KARDASZ 

"ZŁOMIK" 

(dawniejPUNKT 

SKUPU ZŁOMU 

STALOWEGO I 

METALI 

NIEŻELAZNYCH 

ZŁOMIK)

 0,1740Metale żelazne160117

 0,1790Metale nieżelazne160118

 1,1800Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,7500Aluminium170402

 96,6300Żelazo i stal170405

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z3101658606650024586Mariusz Kurzymski 

Najem Pomieszczeń 

Stacje Paliw

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1294



 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501156206171076935GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARLENA 

SOBCZAK-BAHŁAJ

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300980621 000206961841620GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

"PROVIDI" S.C.

 8,2000Zużyte opony1601033001453156681147568Zakład Wulkanizacyjny 

WULKANEX Serafiński 

Karol

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025298538542127385Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka 

Chamulak-Witka

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163115648456652634981EKOGLOB POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych1501025702958677671335197FIRMA USŁUGOWO - 

HANDLOWA "AUTO 

-PROFIL" ARTUR 

PACYK
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 0,0800Zużyte opony160103

 0,3400Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 0,1500Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026320417227881010219ROMAN 

ORZECHOWSKI

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3011863746172183610Grupowa Praktyka 

Pielęgniarska Ewa 

Ratajczak i Anita 

Stachowiak 

Profilaktyka - RS

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183105064266670002435APTEKA KRYSTYNA 

KLEBAŃSKA

 0,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342453287772120593MED-GIN 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno - 

Położniczy Amanuel 

Solomon

 2,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086345290727811738708BAX BAUMASCHINEN 

SP. Z O.O.

 0,2850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4610Filtry olejowe160107
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 0,0750Opakowania z papieru i tektury1501014100266706960009612Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

"PARADYSZ" s.c. J. 

Paradysz, H. 

Paradysz, Z. 

Paradysz, Ł. Paradysz

 0,1280Opakowania z drewna150103

 1,4390Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0550Aluminium170402

 0,0700Mieszaniny metali170407

 1,0500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

0804143002759057781435008PLASTIQUE SP. Z 

O.O.

 1 591,5180Inne niewymienione odpady120199

 0,4950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 55,0850Opakowania z papieru i tektury150101

 39,5450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,8500Opakowania z drewna150103

 0,7070Opakowania z metali150104

 0,0300Opakowania ze szkła150107

 7,1520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,8350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,4740Metale żelazne160117
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 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,2000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 2,7230Żelazo i stal170405

 0,2818Opakowania z papieru i tektury1501013025174889721245452PHU SANDRA 

SANDRA ZYS

 0,0935Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009825777872067303GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

"AUXILIUM" S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504038046181086823INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA  

LEKARSKA ANNA 

KUBICKA

 0,0850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083631282796060095467"PIO-MAR-TRANS" Sp. 

z o.o. Sp. K.

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0100Żelazo i stal170405
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 0,2000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223656196917661995472FANDRUK GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania z metali150104

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8720Opakowania z tworzyw sztucznych1501026345965077661674785PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

OSSES WOJCIECH

 0,4400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5000Szkło170202

 1,8560Tworzywa sztuczne170203

 0,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0820Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104G50.20.A3010789707771884928HALINA KLAUZA 

"AUTOLAK" 

LAKIERNIA 

BLACHARSTWO 

POJAZDOWE

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0620Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Opakowania z metali150104

 0,5750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,6800Metale żelazne160117

 0,5200Tworzywa sztuczne160119

 6,7000Szkło170202630977129SZLIFIERNIA SZKŁA I 

LUSTER JÓZEF 

ANDRZEJEWSKI

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6308826767871343422GABINET LEKARSKI 

"SANOFI" JADWIGA 

KORALEWSKA-KAŁU

ŻNA

 18,6400Gruz ceglany1701022509005956171839209ZAKŁAD STOLARKI 

BUDOWLANEJ 

"SOBAŃSKI" S.J. 

ZENON SOBAŃSKI

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516344056171316279INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘNIARSKA 

GABINET LEKARSKI 

JOLANTA SZYMCZAK

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026305962787821336851PRZYCHODNIA 

WTERYNARYJNA 

LEK. WET. ADAM 

ŁOWCZAK

 0,1590Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003085197642088394SZPITAL 

POWIATOWY W 

CHODZIEZY IM. 

PROF. ROMANA 

DREWSA

 0,3340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5850Żelazo i stal170405

1301



 0,4090Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 23,6480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 18,6000Opakowania z papieru i tektury1501016395752087792057165RAKPOL 

DYSTRYBUCJA SP. Z 

O.O.

 25,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Papier i tektura191201

 5,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072516313646211268694Brukarstwo Handel 

Włodzimierz Kasprzak

 1,5000Odpady kory i korka0301012515976806172076481TEAMM Sp. z o.o.

 36,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104
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 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081428712079512335694 SUEZ Polska Sp. z 

o.o. (SUEZ ZIELONA 

ENERGIA SP. Z O. O.)

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2920Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 7 784,1000Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

190107

 107 845,2400Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112
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 3,6600Inne niewymienione odpady190199

 9,0200Odpady niebezpieczne częściowo 

stabilizowane

190304

 3 284,4200Metale żelazne191202

 510,7800Metale nieżelazne191203

 4,0800Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 3,2400Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668091237792003979PRZYSTANEK 

REGENERACJA 

KAROLINA 

JANKOWSKA

 1,1450Wodorotlenek sodowy i potasowy0602043000664327631999910LUBACELL SP. Z O.O.

 21,9200Inne niewymienione odpady060399

 2,2300Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302

 4,4590Inne niewymienione odpady061399

 0,6900Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7200Opakowania z drewna150103

 0,1100Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 25,4210Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,3090Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,7500Inne baterie i akumulatory160605

 2,9730Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 4,6550Mieszaniny metali170407

 0,0700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 847,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055701315687661002502POLFURNITUR  

SP.ZO.O.

 0,0150Inne niewymienione odpady030199

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0056Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146342087357772596611DROGBET SP.ZO.O. 

W BARANOWIE

 13,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3 202,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611900157811772390Indywidualna Praktyka 

Stoamtologiczna Marta 

Kaczmarek

 6,2220Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201035721116017641650161KONSTRUKCJE-ALUM

INIOWE.COM.PL Piotr 

Jabłoński

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Żelazo i stal170405

 148,5100Odpady tworzyw sztucznych0702133005321017772966410"WIST" ANDRZEJ 

MOROWSKI I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 14,2200Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 41,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309165187771243448MAGDALENA 

SZCZOTKA-BERNAŚ 

SPECJALISTYCZNY 

ENDEKRYNOLOGICZ

NYGABINET 

LEKARSKI

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085707813557631768197Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Handel-Usługi-Komis 

Robert Rutkowski

 0,0480Żelazo i stal170405

 0,0700Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024938886671719514Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Natalia Wyszyńska

 40,4000Skratki190801E41.00.B6320236357861001097ZAKŁAD KOMUNALNY

 33,3000Zawartość piaskowników190802

 3 089,8800  547.48Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,6000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 7,2000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093116122906651160222PUNKT APTECZNY 

"APIS" EWA 

SOSNOWSKA

 94,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054110150356971906775''EUROLINE'' SP. 

Z.O.O

 386,0300Inne niewymienione odpady030199

 86,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0620Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 187,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 87,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 31,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100743816681293838Gabinet Ortopedyczny 

Wiesław Wiśniewski

 0,4290Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.56.A6302856967821007018FABRYKA URZĄDZEŃ 

PRZEMYSŁOWYCH

 127,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,1500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 13,5820Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 15,8480Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,8480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,3000Żelazo i stal170405

 2,7150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B3302560726690010142PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

MAKULSKI BOZENA 

MAKULSKA

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 96,0800Zużyte opony160103

 0,4700Filtry olejowe160107

 0,6060Metale żelazne160117

 0,0600Metale nieżelazne160118

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023017320849680741147ZPHU Piotr 

Janaszkiewicz
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 0,6200Opakowania ze szkła150107

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F5700512727661067128NZOZ PRYWATNE 

LABORATORIUM 

ANALIZ 

MEDYCZNYCH 

MACIEJ TOMCZAK

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.03.Z6300071297810062189ZAKŁAD SPRZĄTANIA 

PLACÓW I ULIC 

MIELCZAREK, 

SOBAŃSKI SP.J.

 0,0330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 22,9000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 331,4400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052507368886221094008A. Lis I Synowie Tartak 

II

 55,6830Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z5701542407671002076"PLAST ROL" 

PRZDSIĘBIORSTWO 

WYTWÓRCZE 

USŁUGOWO 

HANDLOWE s.j. J.J. 

Kałuża

 0,6200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 12,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 12,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3000Mieszaniny metali170407

 0,3000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5705174117661404844Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Halina 

Drzymała-Gendek

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2502365366221705179Studio Kosmetyczne 

"RAJ" Barbara Grencel

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043003305447791511567AN-CON USŁUGI 

DIAGNOSTYCZNE 

ANNA 

KONDRATOWICZ

 0,0400Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103009265157771653034FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA MACIEJ 

MAĆKOWIAK

 75,9590Żelazo i stal1704059306120398990107036ZABERD S.A. Zakład 

Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego

 0,2800Opakowania z papieru i tektury1501016325090139231006421AUTOIZOLACJA 

ANTONI KASPRZAK

 0,4600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1020Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042508478896181854765PW Kal-Pab sp. z o.o.

 1,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5750Opakowania ze szkła150107

 0,2800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 15,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8800Papier i tektura191201

 0,4200Odpady ulegające biodegradacji200201

 14,3000Opakowania z papieru i tektury1501016306235557821156681"MARKSLOJD" SP.Z 

O.O.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 41,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 3,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z6320763187790002220REMONDIS-SANITEC

H POZNAŃ  SP.ZO.O.

 1 923,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 2 617,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 110,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 31,1060Metale żelazne160117

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,7130Żelazo i stal170405

 6 508,3400Papier i tektura191201

 100,7100Metale żelazne191202

 40,7800Metale nieżelazne191203
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 13 642,8000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395292957771325330INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

BARTYŃSKA

 0,4700Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182411502539Przychodnia dla 

zwierząt Felikx s.c. 

Dorota Chorodeńska 

Rafał Chorodeński

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124793297421855027NZOZ AGAMED 

Agnieszka Rozynek

 0,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DK29.22.Z3006297117642574829PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANS-TOK S.C.

 0,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5950Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0880Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0400Aluminium170402

 4,7720Żelazo i stal170405
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 0,0440Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803173000837266652744758Chemat sp. z o.o. 

(dawniej CHEMAT 

JACEK 

WŁODARCZYK, 

ZBIGNIEW 

ULANOWSKI S.J.)

 0,0460Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1090Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0170Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4900Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1710Aluminium170402

 20,5680Żelazo i stal170405

 6,0000  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1240Papier i tektura191201
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2501708896221348408GABINET 

LEKARSKI-DR 

MED..MICHAŁ 

PABISZCZAK 

SPECJALISTA 

LARYNGOLOG

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092509178166181868514Kaliniec sp. j. Anna 

Wywijas-Wawrzyniak 

Krzysztof wawrzyniak

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103630790840 000207771134771NZOZ Zespół Lekarzy 

Rodzinnych PROMED 

Piotr Roguszczak

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017041077891630550COSMETIC CAFE 

MARTA JASIŃSKA

 0,0550Opakowania z papieru i tektury1501013003256617671568955Gospodarstwo Rolne 

AGAR-BEST 

Magdalena 

Jezierska-Bajszczak

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014742807881976809LIVMED sp. z o.o.

 0,0250Odpady tworzyw sztucznych0702132505239166180042976Miejski Zarzad 

Budynkóew 

Mieszkalnych

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2220Baterie i akumulatory ołowiowe160601DN36.11.Z3100376876651624816ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY "GARDO" JULIAN 

CIESIOŁKIEWICZ

 1,3700Opakowania z papieru i tektury1501013677627909251493335BP Service Center 

Dorota Gładysz

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501109703544009231015532TARTACZNICTWO 

STOLARSTWO EWA 

RZEPA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2505430956171077024SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

INTERNISTYCZNY 

RADOSŁAW BAHŁAJ

 0,5300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013017983157661985999Serpol Cosmetics sp. z 

o.o. sp.k.

 0,0010Odpady spawalnicze120113

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 23,7650Opakowania z papieru i tektury150101

 82,6950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1700Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania z metali150104

 6,0800Opakowania wielomateriałowe150105

 121,7600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,6340Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 341,1600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,9900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,8400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043017839405140271948MicroFood Piotr 

Barczyk

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1600Odpady tworzyw sztucznych0702136345889627891618052GESCRAP POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0330Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 119,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,5760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 54,1200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053646508596191860632KIER FURNITURE 

MAŁGORZATA 

JURASIK

 0,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0546Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011083686652451275Gabinet Kosmetyczny 

ELLE Małgorzata 

Grzelak

 1,4000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122509064979680412863Prob-Met Produkcja, 

Handel, Usługi 

Naprawcze i 

Transportowe 

Mieczysław Krzywda

 17,3800Żelazo i stal170405
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 14,8000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305079712850909730674218CENTRUM USŁUG 

PROEKOLOGICZNYC

H SEKTORA 

NAFTOWEGO CPN 

EKOSERWIS SP. Z 

O.O.

 18,9000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 15,2000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201213021312925951405495PPUH ANFRA BIS 

Lidia Frajs

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 44,9640Odpady tworzyw sztucznych0702136305092567790018103ZAKŁAD 

PRODUKCYJNY 

"PACK-BOX" 

JASZEWSKI 

WOJCIECH

 4,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086304300237771030439"EWA SZPOT" Sp z 

o.o.

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2900Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,9900Tworzywa sztuczne160119
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 0,0200Szkło160120

 0,5200Żelazo i stal170405

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501109707477717642245497Krzysztof Pikulik

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134102837336991040445PHU JOLPEX Mariusz 

Maćkowiak

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DJ28.11.B2507359435140052809TECHMA 

KONSTRUKCJE S.A.

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 16,3000Żelazo i stal170405

 37,8800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012504524876171001943BUD-REM s.j. Roman 

Błaszczyk Piotr 

Pawlaczyk

 42,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012501409546211000951Nieruchomości 

Geodezja EUGENIUSZ 

SERAFINIAK

 0,0700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036344049567822255600BELINDA SP. Z O.O.

 11,0530Opakowania z papieru i tektury150101

 4,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,3200Urządzenia zawierające freony200123

 2,1400Oleje i tłuszcze jadalne200125

 1,3200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 10,9730Odpady tworzyw sztucznych0702134102305766971004280"PROFILOPLAST" 

Grupa Górczaka sp. z 

o.o. sp. k. 

"PROFILOPLAST" SP. 

J. ANDRZEJ, PIOTR, 

URSZULA, GÓRCZAK; 

A. KOŁODZIEJCZYK

 0,2580Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,0000Szkło170202

 8,4510Aluminium170402

 11,8410Żelazo i stal170405

 0,0450Oleje i tłuszcze jadalne2001256308180467791584738KĘS IWONA 

ŁOSOWSKA

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501012507185776181657993PH. "SAWANA" Piotr 

Marecki

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013019993806211209332Akcent Danuta 

Kaczmarek

 16,6000Opakowania z papieru i tektury1501013209263279552300437TOM 

ELEKTRORECYKLING 

sp. z o.o.

 45,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,6000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 413,0000Metale żelazne191202

 2,4000Metale nieżelazne191203

 11,9900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208012022794BERGERAT  

MONNOYEUR  

SP.ZO.O.

 1,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4100Filtry olejowe160107

 14,5100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z6303146187851048849USŁUGI 

ŚLUSARSKO-TOKAR

SKIE DZIAŁALNOŚĆ 

HANDLOWA TACIAK 

BARBARA

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DN36.11.Z6304733117830018263FIRMA WIECZOREK  

MEBLE 

TAPICEROWANE

 0,0100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082509211729680683964D&M&D sp. z o.o.

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301726737781116148PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

KOMED 2
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039703002779261031814Przychodnia 

Dermatologiczna 

"DERMED"

 59,0860Opakowania z papieru i tektury1501010110644835240405093Havi Logistics Sp. z 

o.o.

 21,2650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,4300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 62,6700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6301711887830030620Apteka "STARA 

APTEKA"

 23,0200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053016827597861580238PIOMAG PIOTR KIEL

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509381036221733431INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKO-RO

DZINNA JADWIGA 

SOBCZAK

 264,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072736072596292024162ENERGOKON-PLUS 

sp. z o.o.

 7,7400Odpadowa papa170380

 9,2850Żelazo i stal170405

 7,3000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,2400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.30.Z0004780787770003392SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNEJ 

AGROFIRMA

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501700406221095551INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. 

JAROSŁAW LISIECKI

 0,0700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186312767887811619671STAROSTWO 

POWIATOWE W 

POZNANIU

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5900Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,2720Metale żelazne191202

 0,4210Odpady wielkogabarytowe200307
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 1,0650Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211M80.30.C000288811UNIWERSYTET 

MEDYCZNY IM. 

KAROLA 

MARCINKOWSKIEGO 

W POZNANIU (dawniej 

Akademia Medyczna)

 0,6480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,7710Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 5,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 5,3400Inne niewymienione odpady0702996310116537811548764ALBIS POLSKA  SP.Z 

O. O.

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3750Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083011728116972249121Felgi Express Szymon 

Nowak
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 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0190Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 14,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023002789807631491560PIEKARNIA-CUKIERNI

A-NABIAŁ 

KWIATECKA ANNA

 165,0000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.51.Z0007861826650001823OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

KONINIE

 898,8400  161.79Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 6,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 23,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 20,6000Gruz ceglany170102

 6,0000Drewno170201

 18,1000Żelazo i stal170405

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6309188077811264340GABINET LEKARSKI 

POŁOŻNICTWO 

GINEKOLOGIA 

ANDROLOGIA DR N. 

MED. SZYMON 

BANASZEWSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502260876171025837SALON 

KOSMETYCZNY 

"MONIKA" MONIKA 

BERLAK

 0,9790Opakowania z papieru i tektury1501016396602107792084133WIELKOPOLSKI 

OŚRODEK 

DORADZTWA 

ROLNICZEGO W 

POZNANIU

 1,0730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,5500Tworzywa sztuczne170203

 3,1520Żelazo i stal170405

 1,8880Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096305706307791061176BIOFARM-HURT 

SP.ZO.O.

 0,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083021752087822551706SYSTHERM TECHNIK 

SP.ZO.O.
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,2400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2100Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,6500Żelazo i stal170405

 0,0190Opakowania z papieru i tektury1501013605084787773244966AquaCar Group sp. z 

o. o.

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507014766181312283GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.MARIA 

ANNA ZASIADŁY

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009482098641708501IndywidualnaPraktyka 

Stomatologiczna Agata 

Satłowska-Jędrusek
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115624586972143730NZOZ Specjalistyczne 

Poradnie Lekarskie 

"ARKA"

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012515863796222405692Kornel Pawlak Zakład 

Kotlarsko - Ślusarski

 3,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0500Odpady spawalnicze120113

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z metali150104

 18,3050Skratki1908013105079286671603148Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Usług 

Wodnych

 3,0000Zawartość piaskowników190802

 24,0000  9.44Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 6,9600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052505385856220007792PPUH Dachpol Leszek 

Szypuła

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023100230606661531861Gabinet Weterynaryjny 

"PEGAZ"

 1,2910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110887646651173058Przychodnia Lekarska 

KOMED Karaszewski 

Roman
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 0,0790Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012268377631877673Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna 

Magdalena 

Klera-Kartanowicz

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 58,1000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z6305172967880008752WAVIN 

METALPLAST-BUK  

SP.ZO.O./WAVIN 

POLSKA S.A.

 13,9880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 70,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 70,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 113,2000Opakowania z drewna150103

 21,0000Opakowania z metali150104

 105,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 11,5000Papier i tektura191201

 0,8150Odpady tworzyw sztucznych0702133100045936650008015"KANWOD" Wiesław 

Tarczyński

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8600Filtry olejowe160107

 1,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,9760Tworzywa sztuczne170203

 0,4900Opakowania z papieru i tektury1501016302186947860012503PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE TIKO PAWEŁ 

ZIELIŃSKI I JANUSZ 

NITSCHE SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4101806606971300280Aldona Stodolska 

(Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gabinet Okulistyczny)

 0,7500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113016508907773196351MB Poznań Sp. z o.o.

 36,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,5600Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,1350Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 6,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7780Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 6,4530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2960Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,1650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 60,2400Zużyte opony160103

 8,8350Filtry olejowe160107

 0,1300Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 1,4050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,5300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,2700Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 33,0900Metale żelazne160117

 7,0460Tworzywa sztuczne160119

 4,4950Szkło160120

 0,9330Inne niewymienione elementy160122

 4,5550Inne niewymienione odpady160199
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309937147772202374PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO S.C.

 0,8400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053627334697811675244Meble Fiedler 

Agnieszka Ziółkowska

 0,0120Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083415446879532333244ROM PLUS Jakub 

Frieske

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 104,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056301289857891003913PPHU SAWA RAFAŁ 

SAWA

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.11.C2504247986220021912HODOWLA ROŚLIN 

SOBÓTKA SP. Z O.O.
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 0,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Opakowania z papieru i tektury1501013018135007771317282REHA BŁOCH JACEK 

BŁOCH

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania z drewna150103

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162506407346211321253KLIMAS 

Przedsiebiorstwo 

Budowlano-Projektowe  

Ryszard Klimas

 3,9200Gruz ceglany170102

 34,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5500Papier i tektura191201

 0,5000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800010530337850002354Społem Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców

 105,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 9,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0062Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212506822996211364110Elektromechanika 

Pojazdowa Paweł 

Wybierała

 0,1840Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0340Metale żelazne160117

 0,0020Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013102994606681202907ZYGMUNT 

KUCHARSKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

INŻYNIERYJNO-DROG

OWYCH "TURDRÓG"

 0,0010Odpady spawalnicze120113

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0650Metale żelazne160117

 31,9500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2514748585140213678MEBLE 

SZCZEPAŃSCY  

ANTONII 

SZCZEPAŃSKI I 

WSPÓLNICY SP. J.
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 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Odpady palne (paliwo alternatywne)1912103027201439950226752EKOGOM SP.ZO.O.

 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.A4115404686971946071GMINNY ZAKŁAD 

KOMUNALNY SP. Z 

O.O.

 0,2090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8100Opakowania ze szkła150107

 25,1000Skratki190801

 31,2000Zawartość piaskowników190802

 1 080,0000  162.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 6,0000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

010408DI26.61.Z5708441917631831984"NORTHSTAR 

POLAND" SP. Z O.O.  

TRZCIANKA

 1,4600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104

 144,3330Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,1700Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070107

 0,1170Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 5,3550Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,4500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,4460Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1,1480Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,2120Inne niewymienione odpady080199
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 0,1250Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,2560Inne niewymienione odpady080499

 0,0670Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,2210Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 

i 10 13 13)

101306

 291,5600Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 150,2100Wybrakowane wyroby101382

 0,9130Inne niewymienione odpady101399

 0,5230Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,3080Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 6,4990Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0180Inne niewymienione odpady120199

 17,8650Opakowania z papieru i tektury150101

 9,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,3000Opakowania z drewna150103

 0,3710Opakowania z metali150104

 13,9080Opakowania wielomateriałowe150105

 18,2300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2420Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 3,8470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2960Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 5,9430Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 43,2800Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 58,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 6,6150Tworzywa sztuczne170203

 44,1460Żelazo i stal170405

 0,0500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 19,7530Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083015316877642169968Auto Pabich Firma 

Handlowo-Usługowa 

PABICH

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1339



 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,1800Metale żelazne160117

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0650Opakowania z papieru i tektury1501014114207876961694952Import-Export Witold 

Karkosz

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,7800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0490Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0320Ołów170403

 1,7200Żelazo i stal170405

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 51,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054110466916981578278TARTAK SEBASTIAN 

OLBIŃSKI USŁUGI 

WIELOBRANZOWE
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 6,5000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 0,3100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,8500Opakowania z papieru i tektury1501012514475026222410948INSSTAL Adrian Sójka 

(dawniej R Kwadrat 

Budownictwo 

Architektura)

 2,1600Opakowania z metali150104

 1,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 90,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 15,2400Żelazo i stal170405

 0,5800Opakowania z papieru i tektury1501016309672667771148218PPHU Elektrobud 

Tomasz Ratajak

 0,0650Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0010Aluminium170402

 5,5600Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110196746652305645NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA "MEDYK" 

S.C.

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1600Opakowania z papieru i tektury1501010047727517820021045TALEX S.A.

 1,5250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 21,4140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1650Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023027346717861658503GABINET 

WETERYNARYJNY 

DR HAU MAGDALENA 

REGIEC

 65,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013001936856182024600PPH Tomasz 

Pietrzykowski

 783,9200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303084100147086970007572Wytwórnia Opakowań - 

Wojciech Kenkel

 29,4100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 10,0000Zużyte roztwory trawiące080316

 2,8300  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 7,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509111046181422043Gabinet Okulistyczny 

Jacek Urbaniak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509120326221838940POŁOŻNA 

ŚRODOWISKOWA-RO

DZINNA MARIA 

MICHALAK

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096343994977871948349APTEKA "RODZINNA"

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039700711099231230319NZOZ CENTRUM 

DERMATOLOGII 

ALERGOLOGII I 

MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ Ewa 

Berlińska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033640641406681555706Gabinet Kosmetyczny 

"Anna" Anna 

Nowinowska

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701251317641601518GABINET LEKARSKI 

USŁUGI MEDYCZNE 

ORTOPEDA 

TRAUMATOLOG 

KRZYSZTOF 

ŁOCHOWICZ
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023698557738882908584Gabinet Weterynaryjny 

Daria Mroczkowska

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500774866181029788GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PAWEŁ JARUS

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2500504936211089632Poradnia Lekarza 

Rodzinnego Elżbieta 

Mikołajczyk-Spychaj

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.88.Z2505423226181013534ZETOR POLSKA" SP. 

Z O.O.

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4400Żelazo i stal170405

 27,9520Opakowania z tworzyw sztucznych1501022508537956171304402PUH K i M Bogdan 

Bednarek

 0,6710Aluminium170402

 0,0230Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne

1002130006687787881020330ZAKŁAD 

POPRAWCZY

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1344



 2,3600Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094114418036991832287APTEKI S.C. A. 

BARTKOWIAK - 

URBAŃSKA, B. 

URBAŃSKI, K. 

BARTKOWIAK 

APTEKA "W RYNKU"

 1,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B4115597986971039611IVECOKĘPKA 

KATARZYNA KĘPKA

 0,9620Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5980Zużyte opony160103

 0,5650Filtry olejowe160107

 1,2010Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Inne niewymienione elementy160122
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024100146256991468290"RAWET" s. c. Zakład 

Weterynarii

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043023830429721006380Kompleksowe Usługi 

Pogrzebowe Klaudiusz 

Spiegiel Izabela 

Spiegel

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342608079231134490"FLORENCJA" 

Pielęgniarski Punkt 

Medycyny Rodzinnej

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023005433526222420823Usługi Weterynaryjne 

Szymon Bogucki

 12,3200Zmieszane odpady opakowaniowe1501064115411899231577106GOSPODARSTWO 

ROLNO 

DROBIARSKIE 

MATEUSZ MATERNA

 0,2800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042515452806211212133P.U. DARZ BÓR

 2,3000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe1606012506547946171008454Elektromechanika 

Pojazdowa Usługi 

Handel Marek Kierzak

 92,1600Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301A01.13.Z9311564548951590933HIPSZ SP. Z O.O.
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 388,3700Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 14,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 14,1950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Zużyte opony160103

 0,0072Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,6000Żelazo i stal170405

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026306772787851427009GABINET 

WETERYNARYJNY 

MAKULEC 

STANISŁAW

 0,4780Opakowania z tworzyw sztucznych1501023021494587642663332Ferma Drobiu 

"Popowo" Sp. z o.o.

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145701359167660012510Agroma Sp. z o.o.

 1,6840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2700Odpadowa papa170380

 0,5400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.24.Z5705383247630006143PRODUKCJA-HANDEL

-USŁUGI "ROL-BIG" 

SP. Z O.O.

 0,0510Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Inne niewymienione odpady190999

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z6300138747881018267PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"NIWAPOL" SP.ZO.O.

 2,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103
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 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,7400Żelazo i stal1704053011442697841448731Ar-Tor Zbigniew Filipiak

 0,3630Opakowania z papieru i tektury1501015700539637671035986USŁUGOWY ZAKŁAD 

ŚLUSARSTWA I 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

HENRYK MORDAL

 0,3470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6560Metale żelazne160117

 503,3400Odpady tworzyw sztucznych0702133021413107831689545Ap Plast sp. z o.o.

 28,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6320Opakowania z metali150104

 16,5240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Odpadowa papa1703802516136106222515788Partner Firma 

Budowlana Sp. z o.o.

 68,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508588066221097254SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

PEDIATRYCZNY LEK. 

MED. WŁADYSŁAW 

BARTLIŃSKI
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501092306171044651GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. ZOFIA 

RAJCZEWSKA

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000181970ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 2 

IM.K.F.LIBELTA

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0077Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0640Papier i tektura191201

 0,0040Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0245Opakowania z tworzyw sztucznych1501023000643736960003673PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE Irena Wichłacz

 0,0650Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106DJ28.51.Z3001712419720737650"SELGA" ANDRZEJ 

SZCZEPANIAK

 0,0200Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1,2300Aluminium1704023024296147861699040ROMARK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,9300Żelazo i stal170405

 0,7390Opakowania z tworzyw sztucznych1501022504099886190013261PRZEDSIĘBIORSTWO 

"POM-TECH" S.C. 

MIECZYSŁAWA 

KONARSKA,ROBERT 

KARAŚ

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033638213889691303190Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Bihun

 10,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085708433697641313920IVECO GIBAS Andrzej 

Gibas

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6000Zużyte opony160103

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103197826661381769GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WOJCIECH ZABŁOCKI

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023012858117642299085Gospodarstwo Rolne 

Marek Jóźwina

 45,0200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506419526191221116PPUH  "MEBLOMAL" 

EXPORT-IMPORT  

JUSTYNA 

KUCHARSKA
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 0,1700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306898389720121535Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta 

Ratuszna-Cieszyńska

 16,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K70.32.Z5701854987631006429SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

"MIĘDZYLESIE"

 0,0200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008538167792336505ZESPÓŁ LEKARZY 

RODZINNYCH EWA 

OSIŃSKA I 

WSPÓLNICY  SP.J.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036322763887791052421Gabinet 

Stomatologiczny Rafał 

Ziarkowski

 5,1400Skratki1908010005503676661039479URZĄD GMINY W 

OSIEKU MAŁYM

 11,9600Zawartość piaskowników190802

 4,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,2050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501722106221184533Gabinet Dentystyczny 

Maria Wojciekiewicz

 0,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086315413227850001805KOMBINAT 

ROLNICZO-PRZEMYS

ŁOWY "MANIECZKI" 

SP.ZO.O.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Filtry olejowe160107

 14,7000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201819700416929230025327"ROLMIX" SP. Z O.O.

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0680Filtry olejowe160107
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013708766652932980Przychodnia 

Stomatologiczna S.c. 

Małgorzata Pańczyk,, 

Anna 

Pańczyk-Chylińska

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,1050Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050001805456181045942ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNYCH

 0,1920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 16,5600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DN36.14.A6344805107772709699Auria Solutions Poland 

sp. z o.o.

 1,4540Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0444Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6307799617881028142PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.B5703478837631755059PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE  

"NOTEĆ" Sp. z o.o.

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 19,0000Skratki190801

 1,0000Zawartość piaskowników190802

 1 097,6200  135.01Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082507644075140109426"AMI" IRENA I MAREK 

AKSAMSCY SPÓŁKA 

JAWNA

 275,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 22,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 78,9900Żelazo i stal170405

 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F2505432736181164569LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH

 0,2907Opakowania z papieru i tektury1501013008935207822301613TRADING JOANNA 

ŚLACHETKA

 0,0692Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115222006971989778Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Agata 

Radzieja 

Wojciechowska

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z6397879047822176993NZOZ MALTA 

PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103115622086651937662PUH Partner Aneta 

Januszonek

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307477197831166882MARIUSZ JÓZEFIAK 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033648632367822634792Quality Dent 

Adamczak Szewczyk 

Spółka Jawna

 231,4000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z1301581925660013371HOCHLAND POLSKA  

SP.ZO.O.

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3100Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317
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 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 195,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 58,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 55,0000Opakowania z drewna150103

 22,0000Opakowania z metali150104

 0,2010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0840Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,1780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 80,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6690Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 7,4000Żelazo i stal170405

 0,0500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 602,4000  90.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023009522286171910249GABINET 

WETERYNARYJNY 

"AL-VET" ALICJA 

KUZDŻAŁ Idczak

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101783386971031012PRYWATNA 

PRAKTYKA 

GINEKOLOGICZNA 

EDMUND 

WASZYŃSKI

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.30.Z6302313127840018359PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNE AGROJARO 

SP. Z O.O. W 

ŻABICZYNIE

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

0801185721195487641429284Tomasz Falkowski 

Blacharstwo-Lakiernict

wo
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 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134110493246981577391WOJEWÓDZKI 

SZPITAL 

NEUROPSYCHIATRY

CZNY

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,3790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych0702133020124817881993819Maciej Beyga BERO 

Maciej Beyga i 

wspólnicy sp. j.

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136344013726211448775ELPROTEKT Bartosz 

Tomaszkiewicz

 1,4110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6396719527792092523ORTO AIDI PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,5180Skratki190801E41.00.B2514688756221110925USŁUGI WODNO 

KANALIZACYJNE 

WODA

 43,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023009460966182091306Repet s.c. (dawniej 

PETBUL S.C.)

 119,5440Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0600Szkło191205

 116,2170Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001509319680619469Zakład Fryzjerski 

Tomasz Gierłowski

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096307025277821349078APTEKA 

"HELIANTHUS" 

ALEKSANDRA 

JABŁOŃSKA

 0,1260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146312810807772367112ZARZĄD DRÓG 

POWIATOWYCH W 

POZNANIU

 0,0680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4000Drewno170201

 0,1020Żelazo i stal170405

 1,4000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0010Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 1,5000Odpady ulegające biodegradacji200201

 10,7600Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0160Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023006526676972218422VIGOR MED 

PODFIGURNY,BŁACH

OWIAK,MUSIELAK 

SPÓŁKA JAWNA

 1,3020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,2110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.48.G6320019937810002879"ELANTEX" JACEK 

RATAJCZAK

 0,0350Inne baterie i akumulatory160605

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3102997376681291377PORADNIA 

OTOLARYNGOLOGICZ

NE

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312159767861134438Indywidualna praktyka 

pielęgniarska Jolanta 

Zawodna

 0,0300Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803174114217816981665534GMINNY OŚRODEK 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346032077822248988GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRZEGORZ 

KOTKOWSKI

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6312015959950029684PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO PULS 

S.C.
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 0,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3002035387831591941"DENTISTA.PL" 

MACIEJ 

MARCINOWSKI

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083605016547671466462MECHANIKA 

POJAZDOWA 

V-TRONIC PAWEŁ 

KOWALCZYK

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,5000Metale żelazne160117

 0,0300Tworzywa sztuczne160119
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 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111632014837"POJ-KON" 

IMPORT-EXPORT 

MICHAŁOWSKA 

MARIA, 

MICHAŁOWSKI PIOTR 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2000Inne niewymienione odpady120199

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z metali150104

 0,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0167Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,8700Aluminium170402

 42,4900Żelazo i stal170405

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063016487517811860266Urbaniak & Synowie 

S.C.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 8,7540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084103352526971649309DERENGOWSCY S. 

C.

 70,3190Zużyte opony160103
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 0,5880Filtry olejowe160107

 5 013,8560Metale żelazne160117

 232,7960Metale nieżelazne160118

 58,2000Tworzywa sztuczne160119

 29,3400Szkło160120

 6,6380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5680Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,5200Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803690460807671411509SELENE Anna Wolder

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043002449455951328406SALON URODY 

"AVANTI" ANNA 

PIASEK

 50,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053017151927631108302Stolarstwo Łukasz 

Chodzyński

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115713806981230799SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. ALINA 

PNIEWSKA

 0,3040Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G51.90.Z2504155306220014881Info- Global sp. j. 

(dawniej INFO 

GLOBAL S.J. MAREK 

DABROWSKI 

DARIUSZ ŚRON)

 0,1540Odpady proszków powlekających080201

 38,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2530Tworzywa sztuczne160119

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,1350Żelazo i stal170405

 0,0010Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053002855077791101881CHŁODNICTWO-KLIM

ATYZACJA 

SAMOCHODOWA 

TOMASZ JOACHIMIAK

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,9400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083632643217642671165KM SERWIS W. 

Kożuchowski - J. 

Marciniak Sp. K.

 0,6990Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8500Filtry olejowe160107

 0,5000Płyny hamulcowe160113

 0,5000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,5500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 11,2270Metale żelazne160117

 1,0660Metale nieżelazne160118

 1,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Inne niewymienione elementy160122

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,5720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 105,0000  1,105.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908056342918257871934399ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

KA¬MIERZU

 1,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101250466242POLMOSTRÓW SP. Z  

O.O.

 2,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 436,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,8000Odpady spawalnicze120113

 0,2890Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2550Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027167626972311794Amicus Centrum 

Medyczna sp. z o.o.
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 4,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013007828107641901545BEAUTY VITAL 

Akademia Piękna i 

Zdrowia Agnieszka 

Volker

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 95,8280Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050103478201180045417PERI POLSKA Sp.z 

o.o. -oddział PERI 

Koninko

 0,1250Osady z dna zbiorników050103

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Tworzywa sztuczne170203

 0,1300Aluminium170402

 82,6800Żelazo i stal170405

 0,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0700Leki inne niż wymienione w 20 01 312001323617592777872058959Apteka Marcelin - Anna 

Karwala
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037831299241Praktyka 

Stomatologiczna 

Sebastian Loba

 10,0000Skratki1908013628724846070082325Zakład Usług 

Komunalnych w 

Margoninie Sp. z o.o. 

(dawniej Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej)

 1,4000Zawartość piaskowników190802

 809,0000  137.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,1450Inne niewymienione odpady190899

 0,0450Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510079446222376772Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek "VENA" s. 

c.

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023538226961719534DENT-Q GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA 

DZIAKIEWICZ

 3,8870Skratki1908013102312256671135687ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ - 

OCZYSZCZALNIA 

LĄDEK

 66,7000  20.75Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707760587641623247KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

ANNA PERUCKA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509365706171907968NZOZ Poradnia 

Pielęgniarek i 

Położnych 

Środowiskowo-Rodzinn

ych s. c.

 0,6800Odpady tworzyw sztucznych0702133608888486972314982Bott sp. z o.o.

 0,4600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,1120Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092515421756211667856APTEKA RYNKOWA 

SP. J. TOMISŁAW 

BALCEREK I 

WSPÓLNICY
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033632034666981839661GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JULITA, ADAM 

PNIEWSCY SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,7100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050916248605541081366Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Imoport-Export, 

Handel-Usługi 

Przemysław Perliński

 0,1150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0900Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DH25.21.Z2505636436171012929PPHU GOM-MET 

KOTŁY C. O. 

WŁODZIMIERZ 

GOMÓŁKA

 13,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0104Odpady spawalnicze120113

 0,0044Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0390Opakowania z metali150104

 0,0194Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1371



 0,0034Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318311516326P.H.U. "PETRO-TANK" 

PAWEŁ SMOLEŃ

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013021144609680972444Gospodarstwo Rolno 

Ogrodnicze Janusz 

Krystyniak

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,6500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053693056186961888403Stanisław Klupś 

Spółka Jawna

 0,9900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016396946637821450676RTG 

STOMATOLOGICZNY 

IRENA 

ANDRZEJEWSKA

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396512927792082602PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "ŻYCIE"

 0,2000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305073027661456222785878Petro-Pal sp. z o.o.

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022500502866222188148PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA 

lek. wet. Marek 

Kądziela

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307711907880014907GABINET CHORÓB 

SKÓRY DOROTA 

LEŃSKA FILIPOWICZ

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3002966009720486811Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Murkowska-Plinzner

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180013471776221639956SPÓŁKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

"STRZEGOWA"

 0,0730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0260Chromiany (np. chromian potasowy, 

dwuchromian sodowy lub potasowy)

160902
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 0,2720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 13,0000Skratki190801

 22,4000Zawartość piaskowników190802

 3 034,0000  354.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701768907641013081Mechanika Pojazdowa 

Piotr Bednarski

 0,0780Filtry olejowe160107

 0,4700Metale żelazne160117

 0,0520Metale nieżelazne160118

 0,0280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,6800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226345925677891455785PRZEDSIĘBIORSTWO 

"DREW-POL" 

BOGUMIŁA FILIPIAK

 0,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023808385277831783729NADO STEEL  Sp. z 

o.o. Sp. K.

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667826607773280264Studio Odnowa 

Ewelina Kujawa

 0,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111408436265213419369MB MOTORS SP. Z 

O.O. ODDZIAŁ W 

POZNANIU
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 10,9900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,4350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 1,4400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1900Zużyte opony160103

 1,3300Filtry olejowe160107

 10,6400Metale żelazne160117

 4,1900Tworzywa sztuczne160119

 2,4000Szkło160120

 1,1800Inne niewymienione elementy160122

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082505258556220105968Melikan s.c.

 1,1600Tworzywa sztuczne170203

 5,6330Żelazo i stal170405

 23,9000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0066Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183630909154970082408Cubus Group sp. z o.o.
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 0,0066Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501010004790147630005043ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

DĄBROWA

 2,8200Opakowania z papieru i tektury1501012509010116180046796P.H.U. "MARSYL" 

Adam Nowak, Piotr 

Marecki

 1,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0680Opakowania z drewna150103

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008716139720245065PIĄTKOWSKI 

OŚRODEK 

PIELĘGNIARSTWA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEGO

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110175286661766943NZOZ DOMOWE 

USŁUGI 

PIELĘGNIARSKO-POŁ

OŹNICZE "DOM-MED" 

S.C.

 477,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107F45.21.A6315692507780001058ATANER Sp. z o. o.

 12,4000Inne niewymienione odpady170182

 780,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 4,4550Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

1608013691950297421999938BESTKAT Grzegorz 

Pawłowski

 0,0900Zużyte katalizatory zawierające metale 

przejściowe lub ich związki inne niż 

wymienione w 16 08 02

160803

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2514466616221979942INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

TOMASZ DUCZMAL

 453,6200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z3100050036680002454PPUH "DREWTUR" 

LUDWIK GREBER

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0360Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 68,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2170Opakowania z metali150104

 0,2010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012252696671731314Gabinet 

Stomatologiczny 

"RDENT" Paweł 

Rosiński

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165707914256060066997Gmina Rogoźno

 3,2400Zmieszane odpady opakowaniowe1501062506953796221239518Hotel Borowianka

 2,4000Opakowania ze szkła150107

 0,4400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014105122576981034880METAL ZBIORNIKI 

NORBERT 

TOMASZEWSKI

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2000Odpady spawalnicze120113

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2200Żelazo i stal170405

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093641293357871985735Apteka Tradycji Anna 

Woźniak
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 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506178246181080861Indywidualna 

Specjalistyczna 

Prkatyka Lekarska 

Piotr Bartczak

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052509595656221737699Mechanika Pojazdowa 

Tomasz Życiński

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103275636661475016Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka 

Wojciechowska- Kniaź

 5,8000Skratki1908010005511316681290490GMINA 

WŁADYSŁAWÓW

 16,0000Zawartość piaskowników190802

 51,0000  1.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1890Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA16.00.Z6301826837790048618IMPERIAL TOBACCO  

POLSKA  S.A.

 1 894,7220Odpady tytoniowe020382

 536,6100Inne niewymienione odpady020399

 488,8300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 0,3560Sole i roztwory zawierające cyjanki060311

 1,0710Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,1980Inne niewymienione odpady070299
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 0,0370Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,2550Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,3500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0790Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 2 223,8160Opakowania z papieru i tektury150101

 446,6180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 168,6740Opakowania z drewna150103

 13,9860Opakowania z metali150104

 249,4050Opakowania wielomateriałowe150105

 0,8520Opakowania ze szkła150107

 3,1460Opakowania z tekstyliów150109

 1,5500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1470Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,7440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,6020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,2450Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6330Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5340Aluminium170402

 68,9500Żelazo i stal170405

 0,2440Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308766649720799993Gabinet 

Stomatologiczny 

Łukasz Wybicki

 8,6040Odpady tworzyw sztucznych0702133565275279442060570Tri-Wall sp. z o .o. 

(dawniej TPMS Polska 

sp. z o.o. do 2017 r.)

 91,0010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8700Żelazo i stal170405

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5708464807631836013SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA "PRO 

FEMINAE"

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312546057881230435Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Małgorzata 

Rybakowska
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 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085707846557642091947P.H.U. 

BADURA-MAŁUCH 

Beata Badura

 5,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053002002507811776057Studio Agmar sp. z o. 

o.

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8200Inne oleje hydrauliczne1301136302507177771003218"SŁAWEX" P.P.H.U. 

Sławomir Kubiak

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4220Zużyte opony160103

 0,8850Filtry olejowe160107

 0,0550Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 3,9890Metale żelazne160117

 1,3840Tworzywa sztuczne160119

 1,3500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6395658077791104715PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SYLWIA JÓŹWIAK
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 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305489317811335749ORTOIDEA 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701919267641018032DEKOR-TRANS Piotr 

Kubera

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Filtry olejowe160107

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501015720872227642398143PIL-BUILDING Sp. z 

o.o.

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 280,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 100,3000Gruz ceglany170102

 12,5800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 33,5600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,6400Drewno170201

 91,7400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 2,5200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 230,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004233178541851653INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA 

SZCZEPANIUK-BALCE

REK

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702197257661011027"HERDENT" 

KATARZYNA 

ZAŁĘGOWSKA-HERNI

K

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B3115911736652637933AUTO KAMIŃSKI SP. 

Z O.O.

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3100Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,4500Metale żelazne160117

 0,1200Metale nieżelazne160118

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,3300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.12.Z6396866697791595601INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOZNICZA ROBERT 

SPACZYŃSKI

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 456,9000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.71.Z1409503515252393332Gargill Poland sp. z 

o.o. Oddział 

KISZKOWO

 482,3500Inne niewymienione odpady020399

 1,1200Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 16,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 30,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,8600Opakowania z drewna150103

 257,1100Opakowania wielomateriałowe150105

 12,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1700Tworzywa sztuczne170203

 16,5000Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100725196661040838GABINET 

DENTYSTYCZNY 

MAŁGORZATA 

SMULKO-RYTELEWS

KA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3111185776651752508Gabinet 

Stomatologiczny 

Marzena Jałoszyńska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306868347811355746GABINET 

ORTODONTYCZNY 

LEK. STOM. 

MAŁGORZATA 

MUSZYŃSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036343597249720263413Indywidualna Specj. 

Prakt. Stom. 

Stomatologia Ogólna 

Magdalena Osypiuk
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 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013002155606181611672FUP Profalmet 

Małgorzata Skupińska

 0,6610Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,9000Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509323206221221151GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA KACPRZAK

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509386816171907218ALFA-MED W. 

Zygulska i B. 

Łysiak-Małecka 

Lekarska Sopółka 

Partnerska

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094115358307541101093Apteka Pod Złotą 

Podkową Irmina 

Buczek

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe1606016307409247781213207KONSORCJUM FEN 

SP. Z O. O.

 0,0710Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0170Inne baterie i akumulatory160605

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100060706971573500Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lesznie
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 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033807939025140348125POMOC SP. Z O.O.

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182510265516182040071Szkoła Podstawowa Nr 

16

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701241727660010008Transport Mechanika 

Auto Handel Export 

Import Grzegorz 

Skrętny

 0,9900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110155356652306018NZOZ PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"MEDYK" S.C.

 0,2700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030605863415381600537Medimed Krzysztof 

Wolańczyk

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5720363907641352274Indywidualna Praktyka 

Położnicza Alina 

Wasilewska

 28,4200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.B6308359557771796302MINIMAXX SOFA 

spółka z o.o.
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 180,0200Inne niewymienione odpady030199

 10,5000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 77,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,9300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5200Tworzywa sztuczne170203

 3,7900Żelazo i stal170405

 0,0400Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039309282806991102471GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JADWIGA PIETRZAK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101177426651049890PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

ERMINA GRACZYK
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z6305692067891006685Wojciech Kawski

 629,1500Odpadowa tkanka zwierzęca0202024111770686991814616MKZ SP. Z O.O.

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023638686169492132596Gabinet Weterynaryjny 

Bovi-Med Wojciech 

Petryński

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502038966181154312Aleksandra Sadłowska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0380Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016396327167821363569NZOZ Przychodnia 

Rodzinna 

Szczepankowo-Spławi

e
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0320Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186312133167772288789PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"MEDICUS" Sp. z o.o.

 0,0090Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501112502388906221870949Salon fryzjerski 

Kazimiera Reszelska 

Renata Dwornik

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083101167256660006360MOTO-CENTRUM 

STANISŁAW 

ANTKIEWICZ

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,1170Zużyte opony160103
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 0,0950Filtry olejowe160107

 0,0680Płyny hamulcowe160113

 0,0980Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1420Zbiorniki na gaz skroplony160116

 309,8810Metale żelazne160117

 18,8530Metale nieżelazne160118

 21,4300Tworzywa sztuczne160119

 5,4130Szkło160120

 1,0540Inne niewymienione elementy160122

 0,0036Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,0310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 14,8760Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806315361667870006266GUMA WICHEREK 

SP. J.

 0,6750Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 3,9600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8230Opakowania z drewna150103
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 0,1660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 39,7500Zużyte opony160103

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,9620Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1390Tworzywa sztuczne170203

 3,1890Żelazo i stal170405

 0,0070Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3001965486222584909"HEINTZE" Sp. j. 

Apteka pod Aniołem

 4,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053003092547772906276FABRYKA MEBLI I 

AKCESORII BACH 

W.CHRUŚCIŃSKI,R. 

BARYCZKO SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,5000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103103045856651952911Jacek Łuczak P.P.U.H.

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0620Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085703722377671024445Firma 

Usługowo-Handlowa 

Zbigniew Barylak

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Zużyte opony160103

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025707979597642108464Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Pile

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022505344006221883171Mirosław Marczewski

 0,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z250698857 000226181232696NZOZ w Korzeniewie z 

Filią w Dzierzbinie

 2,2000Inne niewymienione odpady0105992219830465851467367NDI ENERGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ

 5,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3025232769231610134Punkt Apteczny Malwa 

Katarzyna Maria 

Krzyżańska-Kubaczyk

 0,2850Opakowania z papieru i tektury1501012210817115551921738Jurchamp Karolina 

Jurkiewicz

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3130Żelazo i stal170405

 11,0400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109G51.90.Z6396998507772432594Biuro Handlowe JOTA 

Sp. z o.o.

 0,0010Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 11,0020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,4600Opakowania z papieru i tektury150101

1395



 1,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0259Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0009Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026912691917841481467PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI JACEK 

JANCZAK

 0,0162Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5707919747642107418Przychodnia Zespołu 

Lekarzy Rodzinnych 

Lucyna i Piotr 

Byczyńscy

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033002668307891101834P.P.H.U. "MARIANEX" 

Dudek Marian

 0,1610Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 68,9400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022516375566221354573PPHU Wentex

 0,2150Metale nieżelazne160118

 0,0850Aluminium170402

 22,6730Żelazo i stal170405

 12,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053007298036182136552Ato sp. z o.o. sp. k.

 44,1480Odpady tworzyw sztucznych070213
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 0,4060Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,9740Odpady proszków powlekających080201

 10,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 2,9430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3380Opakowania z metali150104

 0,2060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,7410Aluminium170402

 4,5590Żelazo i stal170405

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012501639906210035255PW WŁADYSŁAW 

SPERZYŃSKI

 0,0070Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0060Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,7000Metale żelazne160117

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 406,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053025193236070080510GRZĄBKA S.C. 

ROMAN GRZĄBKA, 

TOMASZ GRZĄBKA

 0,0370Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092504657516191002182Apteka mgr farm. 

Krystyna Kostorz

 1,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082510126556221721617Dast-Auto Dariusz 

Turowski

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,9700Metale żelazne160117

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701660877641380365Przychodnia 

Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia USMED

 2,0200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

070111I60.21.A5709050187642304076MIEJSKI  ZAKŁAD  

KOMUNIKACJI  SP.Z 

O.O.

 0,5000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 2,6200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4500Zużyte opony160103

 59,2850Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,4700Filtry olejowe160107

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Szkło160120

 0,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Tworzywa sztuczne170203

 3,8020Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102895846651021940Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Kozak

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020923086345571350109Ryszard Węglewski 

Gabinet Weterynaryjny

 18,6200Skratki190801E41.00.A5705006177661022953ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 9,0000Zawartość piaskowników190802

 1 053,0600Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1 646,7000Opakowania z papieru i tektury1501016309524907840041944URBIS SP. Z O.O.
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 1 451,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 740,4000Opakowania z metali150104

 132,1000Opakowania wielomateriałowe150105

 3 064,7000Opakowania ze szkła150107

 3,9000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 23 907,9000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 17 625,3100Inne niewymienione odpady190599

 110,1000Metale żelazne191202

 20,5000Szkło191205

 138,3000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 5 744,8000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 14 396,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 52,9000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,2300Opakowania z papieru i tektury1501013016121217842473116"ANNA BP" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026302288015791218211NATUR-WET GABINET 

WETERYNARYJNY

 21,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506780046191546278ZAKŁAD PRODUKCJI 

MEBLI "JARYCH" S.C. 

Marzena i Paweł 

Jarych

1401



 0,1370Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 78,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032504267455220004965ZMK DELIKATES SP. 

Z O.O.

 5,5000Inne niewymienione odpady020399

 65,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 47,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 120,1400Opakowania z metali150104

 0,0370Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,9290Mieszaniny metali170407

 0,0810Aluminium1704022516515406182004833TZ Zakłady 

Spawalnicze sp. z o.o.

 4,0860Żelazo i stal170405

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250859361 000106222258647NZOZ ZESPÓŁ 

LEKARZY 

RODZINNYCH S.C. 

OŚRODEK ZDROWIA
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342849727811641943NZOZ Gabinety 

stomatologiczne 

SMILE DENTAL 

STUDIO

 2,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033644393087891760011 WIELKOPOLSKIE 

CENTRA MEDYCZNE 

REMEDIUM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,0580Odpady tworzyw sztucznych0702136341666177792146325POLICON SP. Z O.O.

 0,1190Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070708

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1810Opakowania z metali150104

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083636238436972321203Golik Transport sp. z 

o.o. sp.k.

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2950Filtry olejowe160107

 0,3640Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0080Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112505641056211009277Auto Naprawa Adam 

Bartkowiak

 0,0022Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0013Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0082Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Tworzywa sztuczne160119

 0,0130Żelazo i stal170405

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311675567841385769ART MEDICA

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501023016366826211022970Comfort Suites 

Magdalena 

Kaszkowiak

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082212359019581650513LOCONI INTERMODAL 

S.A.

 0,0970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4800Zużyte opony160103
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 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504771226171294833SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK MED 

WŁODZIMIERZ 

BUDZYŃSKI 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG 

POŁOŻNIK

 0,0050Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

0801185702607397641311157AUTO-MOTO-PABICH 

DOROTA PABICH

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7400Odpady tworzyw sztucznych0702135707768687642086573Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

"ALTO" S.c. Alicja 

Wieczorek, T. Witczak

 0,1650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300449007821494142SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RYSZARD BANASIK 

LEKARZ 

STOMATOLOG

 3,6100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220084824707810002224PRZEDSIĘBIORSTWO 

ODZIEŻOWE "SALKO" 

ANDRZEJ ŁOSIŃSKI I 

ANDRZEJ 

SOŁTOWSKI SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0064Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0260Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9800Papier i tektura200101

 0,0200Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501113005648686221931792MONIKA REJMAN 

SALON FRYZJERSKI 

"MONIKA"

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083004985227842188456HQ SERVICE 

KAROLINA MIZERKA

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501013009267686211372612Salon Fryzjerski 

Klaudia KULIŃSKA 

MARTYNA

 9,9800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105I60.24.B5700787917660007532HURTOWNIA PŁYT I 

AKCESORIÓW 

MEBLOWYCH JAN 

POSERT

 0,0310Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1406



 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Filtry olejowe160107

 0,0250Tworzywa sztuczne160119

 0,0280Żelazo i stal170405

 0,1500Papier i tektura191201

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308733587831286907Gabinet 

Stomatologiczny Roma 

Nowicka

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183009555926191990139IZOTERM Sp.J.

 3,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 218,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Mieszaniny metali170407

 5,1100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345175487811108947INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

GRAŻYNA 

ADAMCZEWSKA

 0,0410Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093006322007671582984Apteka VERBENA 

Monika Maria 

Sturmowska
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 5,3200Opakowania z papieru i tektury1501013014739786981818311FIRMA 

KRĘGLEWSCY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 23,1880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 469,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301059780864419730615055Przedsiebiorstwo 

Wielobranżowe 

ŚWISTPOL Damian 

Szymański

 1,5750Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0705040008493277770002062Instytut Chemii 

Bioorganicznej Polskiej 

Akademii Nauk

 0,1970Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,3470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506408986170008268SPECJALISTYCZNA 

PRKTYKA LEKARSKA 

LEK. MED. 

KRZYSZTOF MAŁECKI

 1,7640Zgary i żużle odlewnicze1010033611152107851799679GARSTKASTUDIO 

S.C. PIOTR 

GARSTKA, ANDRZEJ 

GARSTKA

 175,2700Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 0,5510Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0220Żelazo i stal170405

 0,0050Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013690230506653011555Bugajczyk sp. z o.o. 

sp.k.

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103

1409



 0,0600Filtry olejowe160107

 0,1100Metale żelazne160117

 0,0250Metale nieżelazne160118

 0,0330Tworzywa sztuczne160119

 0,0950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z6305881497871030120ZAKŁAD LECZENIA 

UZALEŻNIEŃ W 

CHARCICACH

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024228426211812235Przychodnia NAD 

STAWEM Sp. z o.o.

 984,2300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054115241276960006542WOLDREW Sp. z o.o.

 8,9600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali150104

 20,7100Żelazo i stal170405

 4,6800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,3000Zmieszane odpady opakowaniowe1501063008181009231654278Firma ZYGUŁA Sp. z 

o.o. Sp. K.

 0,9120Żelazo i stal170405
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 0,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055721437206070009535MARGOSTAL 

REWOLIŃSCY S.J.

 0,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 116,2500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0600Odpady spawalnicze120113

 0,0700Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1000Opakowania z drewna150103

 1,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1411



 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305871157851012426GABINET PRYWATNY 

STOMATOLOGICZNY

 0,8000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901015705167887641158394Zakład  Usługowy 

INST-MED Adela 

Czajkowska

 0,7600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 140,4600Odpady z destylacji spirytualiów0207023662140809680980805Grupa AWW sp. z o.o. 

sp. k. (dawniej PHP 

Wiesław Wawrzyniak 

sp. z o.o.)

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1 301,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 136,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 42,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania z metali150104

 22,0000Opakowania ze szkła150107
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 680,2230Żelazo i stal170405

 14,0000  1.12Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,5160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250934660 000256181880797puls sp. z o.o.

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312787067841456239Indywidualna 

specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

stom. Jarosław 

Błaszak

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z0082594476181000359PUH LECH IGLIK

 3,4700Zużyte opony160103

 0,0060Filtry olejowe160107

 7,5250Metale żelazne160117

 0,1550Metale nieżelazne160118

 3,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,4400Szkło160120

 1,3100Inne niewymienione elementy160122

 0,5100Inne niewymienione odpady160199

 1,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017776497822532985R. KARLIK SP.K.

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,9800Zużyte opony160103

 0,4100Filtry olejowe160107

 2,4100Metale żelazne160117

 0,0250Szkło160120

 2,4800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2700Żelazo i stal170405K74.20.A0081315005260210895ARCADIS  SP. Z.O.O.

 80,6400Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 6,4400Opakowania z tworzyw sztucznych1501025705005707630008633P.P.H.U. AKME 

Export-Import s.c.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016288437772863408Andrzej Wawrzyniak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301106518 000206222708429NZOZ Przychodnia 

Rehabilitacyjna 

"TERAPIA" s.c. 

Grażyna i Jerzy 

Ziółkowscy

 4,5800Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305025310841297521017691EKO-SERWIS 

JANUSZ SZCZĘŚNIAK

 125,7200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341941709720293880SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI  

MARIA 

CZUB-ŚWIERCZEK

 0,0640Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043601204787792426102AGRO POULTRY 

COMPANY SP.ZO.O.

 0,0230Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

18010330245927177920156463 DENT ELŻBIETA 

ŚWITEK

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6395386217771904358Gabinet 

Stomatologiczny 

Jadwiga 

Trapszo-Drabczyńska

 2,8000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201044101767996960010897PRZEDSIEBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE KONSTA 

SP. Z O.O.

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 2,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,2060Opakowania z papieru i tektury1501013009679007781459724HOG SLAT sp. z o.o.

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1330Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4990Żelazo i stal170405

 1,3500Metale żelazne191202

 0,7380Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501026397004707861180378Apteka "Arnika" mgr 

Maria 

Danielewska-Nowak

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 1,0900Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

0302056301577687822274833Iwona Oleszak 

"DEKSPOL" PPH

 1,4280Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0235Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033645108166681820195Gabinet 

Stomatologiczny ALKA 

DENT Katarzyna 

Siwińska-Kozak

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165721178687642413782"EL-SERWIS" 

SPÓŁKA JAWNA 

CZARNECKI, ŁUKASIK

 12,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1530Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4880Aluminium170402

 2,1700Żelazo i stal170405

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501016303497527821013510TECHNIKER  ARTUR 

HOFFMANN

 0,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146301890187841001591Urząd Miejski w 

Gnieźnie

 0,0200Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092501562926221004933PUNKT APTECZNY 

"ASPIRYNKA" 

ELŻBIETA LISEK

 3,1490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.A2505600766221011703MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNIKACJI S.A.

 0,2860Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1480Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6000Zużyte opony160103

 11,0760Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,5600Filtry olejowe160107

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,0000Żelazo i stal170405

 0,2900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013026472007773236079METEX JANKOWIAK 

sp. j.

 33,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0060Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych1501020006009876220106985ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"JUTRZENKA"

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,7600Żelazo i stal170405
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 0,0100Odpady spawalnicze1201132514785956171480642PPHU JASTAL 

JAROSŁAW 

SZYMANEK

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,8000Żelazo i stal170405

 11,3500Opakowania z papieru i tektury1501013026641667811893892MA Market sp. z o.o.

 2,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5500Opakowania z papieru i tektury1501015700052377640000797Zakład Piekarniczy 

"SEZAM" Sp. z o.o.

 0,1480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026396410177792082140AKAMED NZOZ ANNA 

SABOK-RZEPKA, 

KRZYSZTOF RZEPKA
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 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023212427792410839SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

UŁAŃSKA SP.ZO.O.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114942316972120284"UROLOG" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720389407641150719NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ZESPÓŁ PORADNI 

SPECJALISTYCZNYC

H CZESŁAW KUBA

 9,4800Opakowania z papieru i tektury1501016396364537772371013'WAWRZYŃCZYK 

PRZEMYSŁAW 

"ELEKTRO KLIM" '

 12,7900Opakowania z papieru i tektury1501013643431009950236934ZAKŁADY MIĘSNE 

KOZŁOWSKI 

SP.ZO.O.

 9,5250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1420



 0,6200Opakowania z papieru i tektury1501013102691916681193404Promet sp. j.

 0,4750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5100Opakowania ze szkła150107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5707774487631177065Indywidualna Praktyka 

Położnicza Jolanta 

Skałecka

 0,9700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022506010716170008618PPHU Grzegorz 

Sokołowski

 0,0250Odpady spawalnicze120113

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z metali150104

 3,3630Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603806311115737822022126DANISCO POLAND 

SP. Z O.O.

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096345595879721084210APTEKA 

NARAMOWICKA S. 

HOSER

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309256647841267610GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

DANIEL-RADZISZEWS

KA

 1,4100Odpady tworzyw sztucznych070213F45.21.A6301205877871009321PPUH PROMETPLAST 

JERZY 

CHORĄŻYCZEWSKI

 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2200Żelazo i stal170405
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 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001543147772352530FELL-DENT Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0700Odpady tworzyw sztucznych070213DD20.40.Z6341986697772586707SMS S.C./ TARTAK 

SMS sp. j.

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0116Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,2000Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206
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 0,4576Opakowania z papieru i tektury1501013694390527772828381Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

Rafał Karalus

 0,0828Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 41,0100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016342046027790023216Kazimieruk CNC 

Spółka z o.o. Sp. 

komandytowa 

(wcześniej ZAKŁAD 

MECHANICZNY 

TOMASZ 

KAZIMIERUK, JÓZEF 

KAZIMIERUK SP.J.)

 6,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6080Aluminium170402

 2,8900Żelazo i stal170405

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020004788207870000571ROLNICZY KOMBINAT  

SPÓŁDZIELCZY IM. 

TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI W 

BOBULCZYNIE

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,0000Żelazo i stal170405

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103335146991215382Gabinet 

Stomatologiczny 

"DENTAL" Jolanta 

Pawlak

 0,4730Opakowania z drewna1501036345665587887335803POLCOMED 

Włodzimierz 

Olejniczka
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 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501019706525279231025424SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU 

PRZEMYSŁAW 

WACHULAK

 0,6000Opakowania z drewna150103

 6,4000Szkło1601203115257276661076061Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Marek Cichy

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5715011747661007505JOKAR MECHANIKA I 

BLACHARSTWO 

POJAZDOWE 

HANDEL RYSZARD 

KAMIŃSKI

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034716223507262151844Z.O.Z.STOMATOLOGI

A "KA-DENT" S.C. 

MACIEJ 

KAROLEWSKI, 

BARBARA 

KAROLEWSKA

 1,9000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222630108184ZAKŁAD STOLARSKO 

TAPICERSKI 

KAZIMIERZ 

PODLEWSKI

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308464567780112504Gabinet 

Stomatologiczny 

Ziemowit Franaszek

 0,0830Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 135,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013115147876681796083P.P.H.U. KENT S.C. 

MAŁGORZATA I 

PAWEŁ KUCIA

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,5000Opakowania z papieru i tektury1501013642565366222475132TubeSystem Łukasz 

Litwin

 0,3030Aluminium1704022516008896222504885El-Tech sp.j. Kubis i 

Wspólnicy

 0,0700Żelazo i stal170405

 5,7400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 162,8670Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010118435205261060765Lafarge Cement S.A.

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2509408386181337478Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno - 

Położniczy Zbigniew 

Kurpik

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028118227642368863Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Barbara Wilkosz

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312261647811619814PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "ŻYCIE" 

S.C.
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 1,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052507534966191436791Producent Drzwi 

Wewnętrznych Piotr 

Hełka

 0,1000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,0100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z metali150104

 37,7720Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706043024369627792413878Nesperta sp. z o. o.

 7,0000Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 59,5090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,4430Opakowania z drewna150103

 9,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0940Opakowania ze szkła150107

 5,7410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 21,3190Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 5,5400Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,5800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3670Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017711736652975854Poradnia 

Chirurgiczno-Urazowa 

dla Dzieci J. Krucki, L. 

Nowak, W. Steinke 

Lekarska spółka 

Partnerska

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700491407661039304PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

CHIRURG 

STOMATOLOG JACEK 

DOMAGAŁA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z4111821707851577140CENTAURUS USŁUGI 

WETERYNARYJNE I 

SANITARNE JAKUB 

GILOWSKI

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082514729486171104962Pakulska Agnieszka

 0,3400Zużyte opony160103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023422807792306042KOSMETOLOGIA 

ESTETYCZNA ALICJA 

SKAŁECKA

1427



 0,9100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506831816221125200NZOZ 

AMBULATORIUM

 5,9000Opakowania z papieru i tektury1501013010307326222705371Ferma Drobiu WEKO 

sp. z o.o.

 14,0000Opakowania z drewna150103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002834027792016195Specjalistyczny 

Gabinet Chorób Płuc 

Jacek Górniak

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025343057851662532Paweł Ryszewski

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004956167640054422BANK SPÓŁDZIELCZY 

W WYSOKIEJ

 0,0580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106311692947881657441AUTO NAPRAWA 

Mariusz Szczepaniak
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 0,1340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,2100Żelazo i stal1704053010861415140309042POWER BLAST 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3004543587881821136APTEKA REMEDIA

 0,8350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013644889566221246866Zakład Mechaniczny 

Janina Topolan 

Juszczyk

 15,9980Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,0960Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 7,2790Żelazo i stal170405

 2,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082509241536171824886PHU MOTOOIL BIURO 

RZECZOZNAWSTWA 

TECHNIKI 

MOTORYZACYJNEJ I 

RUCHU 

DROGOWEGO 

KRYSTIAN 

KOWALSKI

 0,9050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5000Żelazo i stal170405

 6,5400Opakowania z papieru i tektury1501010004400126990005607Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska

 3,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Żelazo i stal170405

 15,3910Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011458621205222991353HT LASER SP.ZO.O.

 95,1400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,3400Odpady spawalnicze120113

 0,3540Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 14,5200Wodne ciecze myjące120301

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9570Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania ze szkła150107

 0,1380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0960Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,8670Aluminium170402

 103,0310Żelazo i stal170405

 1,0140Mieszaniny metali170407

 0,0930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020004786417860005288ROLNICZA  

SPÓŁDZIELNIA  

PRODUKCYJNA II W 

MĄCZNIKACH

 1,5800Żelazo i stal170405

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186302803687821005947BUDCHEM ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY PIOTR 

WŁODARCZYK SP.J.

 4,5400Opakowania z papieru i tektury150101
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 3,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082500465926181022817Ketner Moto-Center

 0,4800Zużyte opony160103

 0,0350Filtry olejowe160107

 1,1300Metale żelazne160117

 0,0760Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

070481O93.05.Z6398289167822182433AUTOSTRADA 

EKSPLOATACJA S.A.

 0,5120Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z metali150104

 0,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4800Opakowania ze szkła150107

 0,7200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 19,8440Zużyte opony160103

 5,8500Tworzywa sztuczne160119

 0,4200Szkło160120
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 0,1440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 5,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,0500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 1,0700Aluminium170402

 28,7670Żelazo i stal170405

 8,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DN36.11.Z0033740726180060141PHP Real Cezary 

Wojtkowiak

 0,0500Odpady spawalnicze120113

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023021056799221500964Gabinet Weterynaryjny 

"LIKAON" lek.wet. 

Artur Matuszak

 0,8600Opakowania z papieru i tektury1501013010594116681930067Dystrybucja Produktów 

Naftowych TEST-OIL 

Teresa Drzewiecka & 

Stanisław Ostrouch 

s.c.

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076397110777861258206DEKARBUD ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY ANDRZEJ 

DZIERZYŃSKI

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321309639720285975Specjalistyczny 

Gabinet 

Położniczo-Ginekologic

zny dr. n. med. Paweł 

Kutkowski

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304131777791027966MIDYKO BOGUMIŁA 

DYLEWICZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111142866981603906ZESPÓŁ POŁOŻNYCH  

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH "VIVA" 

SP.C.

 32,5000Zużyte opony1601032515519906211045215"WULKANIZACJA" 

Zakład 

Handlowo-Usługowy 

Bernard Krenc
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 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310335487841913748PRZYCHODNIA 

REJONOWO-SPECJA

LISTYCZNA 

SERVI-MED

 39,7800Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych

1001054100208506970011674MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O.

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0860Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 39,0810Żelazo i stal170405

 74,7200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 6,9500Opakowania z papieru i tektury1501012503872296170009569ZPHU Zuzanna 

Barczak

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Inne niewymienione odpady0201992504511636221001627DROP S.A.

 66,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6000Opakowania z drewna150103
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 1,8000Opakowania z metali150104

 142,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0190Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 40,7000Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.11.Z5700334177630001499ZAKŁAD RZEŹNICKO 

WĘDLINIARSKI 

EDMUND 

KOCZOROWSKI

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700525737641242663GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

AUGUSTYNIAK

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308007507831046965Gabinet Lekarski 

Andrzej Zdebski

1435



 29,1500Opakowania z papieru i tektury1501010131034838381601805UNIVEG LOGISTICS 

POLAND sp. z o. o./ 

GREENYARD 

LOGISTICS POLAND 

sp. z o. o.

 14,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,9600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 5,5900Opakowania z papieru i tektury1501010047951147820021826DOMINO 

INTERNATIONAL S.A.

 0,4750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018091547791170899Gabinet lekarski 

Barbara Łopatka

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012516155726222284478PRzychodnia 

Weterynaryjna Michał 

Palczewski

 0,0520Roztwory utrwalaczy090104

 0,0424Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086324238667870001808PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE TRANSDAR 

DARIUSZ NOWAK

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5160Zużyte opony160103

 0,0740Filtry olejowe160107

 2,8360Żelazo i stal170405

 812,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012508453016191819635"ENERGETYKA 

CIEPLNA-KĘPNO"  

SP. ZO.O.

 16,7900Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.24.A6301392627840010286TREPKO Spółka 

akcyjna 

(dawniej:TREPKO SP. 

Z O.O.)

 28,5450Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 84,5730Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,8820Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,2220Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 15,6200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 232,8700Inne niewymienione odpady120199

 2,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,2550Opakowania z papieru i tektury150101

 19,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010247957811831394A APARATY 

SŁUCHOWE S.C. 

LIDIA 

CHMIELEWSKA-PAHL

EN, HALINA 

PALIWODA

 1,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015700807017630012971FPHU "Aldmet" 

Dariusz Cichecki

 0,8050Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 77,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013000927607661126374Przedsiębiorstwo 

Budowlane Wiktor 

Walkowiak

 34,5600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,7600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302837402STUDIO URODY 

WRONIKA 

JANKOWIAK

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216J67.20.Z6398491437811252087LUCYNA KASOŁKA

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.11.Z0005384787631003419URZĄD GMINY 

LUBASZ
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 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0290Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0300Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0034Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701251487671179601Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Mariusz Połczyński

 103,7700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013009333957891714100Demo sp. z o.o.

 64,0140Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002529406652774110VITAL Kruccy sp.j.

 11,0700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043641626057642672319INVESTBUD Sp. z o.o.

 0,1390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214K74.14.A0047953967820002160PASSAT PAWEŁ 

PIETRZYK
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 0,0056Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309548037881659842ZDROVITA SP. Z O.O.

 50,3200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z5700036177640102440"DRUKARNIA" 

WALDEMAR 

GRZEBYTA

 0,0140Inne niewymienione odpady080399

 0,0660Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0650Opakowania z drewna150103

 0,3020Opakowania z metali150104

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3920Aluminium170402

 79,1100Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083000699277792260417KRUGER PLUS SP.J.

 0,9910Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 1,0450Inne niewymienione odpady080399

 0,3880Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102
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 0,4530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5400Aluminium170402

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007569106210004651Cech Rzemiosł 

Różnych

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183103303126652189624"TARTAK GRODZIEC" 

SP. Z O.O.

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 22,8000Żelazo i stal170405

 0,0100Mieszaniny metali170407

 63,4200Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303076303821467771022658FABRYKA PAPIERU 

CZERWONAK SP. Z 

O.O.

 627,2800Odpady z włókna, szlamy z włókien, 

wypełniaczy i powłok pochodzące z 

mechanicznej separacji

030310
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 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,9300Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 45,9650Opakowania z papieru i tektury150101

 38,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9730Opakowania z drewna150103

 3,8500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8600Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,8300Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002
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 0,6900Żelazo i stal170405

 5,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 80,3100Papier i tektura191201

 31,6800Metale żelazne191202

 6,5800Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100721306661016604GABINET 

LEKARSKO-DENTYST

YCZNY JAN 

KLUKACZYŃSKI

 0,7740Skratki190801K70.32.Z2506689519680666486ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKA (dawniej 

SAMORZĄDOWY 

ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ w 

STAWISZYNIE)

 1,9100Zawartość piaskowników190802

 28,9000  9.42Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 6,0250Opakowania z papieru i tektury1501016320037277880012742OPAL SP.ZO.O. SP.K.

 17,1740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,4600Szkło170202

 31,5700Aluminium170402

 4,8300Żelazo i stal170405

 1,7800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 632,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013101705876670000330PPHU ELMONTER 

OŚWIETLENIE 

Mariusz Szkudlarek, 

Michalinów 34

 2,3700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 26,7500Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308K74.60.Z0006856997630003009Wojewódzka Usługowa 

Spółdzielnia Inwalidów

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0032Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301043009654497773082305NIKU-STYL Dariusz 

Paziewski, Jakub 

Paziewski s.c.
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 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012110206222394623INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA 

MAZUR-MICHAŚ

 0,2320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6305817567791051551GABINET 

DENTYSTYCZNY 

ANNA 

ŁAGODA-DOMBEK

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038116427078511725062PPL JERZY STĘPIEŃ 

PANACEUM P.L.

 0,0700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Odpady tworzyw sztucznych0702136311857267661119813CLEONI ARKADIUSZ 

MARCINIAK

 0,0050Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0250Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0350Cząstki i pyły101203

 0,0470Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0250Odpady z produkcji gipsu101381
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 0,0200Wybrakowane wyroby101382

 1,2700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1750Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali150104

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Szkło170202

 4,9050Tworzywa sztuczne170203

 0,0150Żelazo i stal170405

 0,0060Mieszaniny metali170407

 0,0600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,5830Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,7560Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,8700Opakowania z papieru i tektury150101M80.10.B0002467706651174276SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 4 

IM. GUSTAWA 

MORCINKA W 

KONINIE
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 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0010Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K74.12.Z3002838627881468444BIURO 

RACHUNKOWE 

HENRYKA 

PRZYBYLSKA

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183020939826991923558AC PROREF Anna 

Celka

 3,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1280Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4850Żelazo i stal170405

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602144111015276991753375Starosta Rawicki

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103041196651309983Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Siara

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.50.Z6303528437850006033JAGROL Sp. z o.o.

 2,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 32,1300Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101O93.01.Z5709046977641823265Usługowy Zakład 

Pralniczy Arleta 

Szukała

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G50.20.A0082710987771006984"AUTO-DELIK" P.H.U.  

JAN  DELIK

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2600Zużyte opony160103

 2,5300Tworzywa sztuczne160119
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 0,9400Szkło160120

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,3600Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507570056221329546NZOZ ARTHRON 

Przychodnia 

Specjalistyczna 

Tomasz Błasznyk

 0,3850Opakowania z papieru i tektury1501013000201707791288098DAREN 

PRZEDSIĘBIOSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE DARIUSZ 

KRZYŻANIAK

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111185256681769850Poradnia Chirurgiczna 

Ogólna s. c. P. 

Rybicki, P. Obersztyn

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027221716171050947"ESTETICON" 

KOSMETOLOGIA 

PIELĘGNACYJNO - 

ESTETYCZNA DARIA 

LENARTOWICZ

 6,1500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040218383858842744389ENWAR SP.ZO.O.
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103030196651703467NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA GÓRNIAK 

RYSZARD

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033695268516222653326BELLISSIMA ANNA 

SZCZEPANIAK

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034704984387281555063Gabinety 

Specjalistyczne prof. 

A. Karowicz Bilińska

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2505836346171023407ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

WALDEMAR 

SOBCZAK

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2130Metale żelazne160117

 0,0130Tworzywa sztuczne160119
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 0,0770Baterie i akumulatory ołowiowe1606016396675907851564841TARTAK 'TOPOLA' 

AGNIESZKA 

SZCZEPANIAK

 0,1250Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015707687167631792190ZAKŁAD OBRÓBKI 

ODLEWÓW SP. Z 

O.O.

 4,5500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0120Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015708914707642285893NZOZ ZPS KUL-DENT 

ANNA I JAROSŁAW 

KULESZA S.C.

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0550Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G51.51.Z5708798877661725904CEPEN WĄGROWIEC 

SP. Z O.O.

 0,1430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1280Opakowania z drewna150103

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1010Filtry olejowe160107

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4550Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0740Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100063246971498566GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SKRZYPKOWSKI 

RYSZARD

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033680017967792184828"BABYNOW" 

Indywidualna Praktyka 

Położnicza Laurencja 

Kurkiewicz

 22,7400Odpadowa tkanka zwierzęca0202026396838957792092606"APC POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,9510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0265Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213634614872NIPPON-TECH 

SŁAWOMIR JOPEK

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005033706171823295Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Piotr Andrzejczak

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090172657455262544034FARMACJA 

KOLEJOWA SP. Z 

O.O.

 0,3950Odpady tworzyw sztucznych0702133014011867822497496Dantex Polska sp. z 

o.o.

 1,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3820Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 6,1100Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,9300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2400Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4200Żelazo i stal170405

 0,7130Oleje i tłuszcze jadalne2001253654419685213748328THAAI WOK Sp. z o.o.

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.48.A3006471306971163127MAKIO SYSTEM 

MAREK PARA

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342686839561365726Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Marek-Tołpa

 3,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701078700204058790167039Novapol 

Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe 

sp. z o.o.

 0,0080Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2001364110507126972235722Urząd Gminy w 

Święciechowie

 0,3000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803002579426662024095PIEKARNIA I 

CUKIERNIA 

WALKOWIAK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1454



 0,5820Odpady tworzyw sztucznych0702136301800467770043612"MERIGRAF" MARIA 

PIECHURA  S.J.

 0,0900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,5840Inne niewymienione odpady080399

 19,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania z metali150104

 0,2690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,6490Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046395557727811633197HERMES POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,0580Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 486,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 30,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0460Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1790Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3600Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2510097719680579333indywidualna praktyka 

lekarska Ewa Górna

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017447919721094906INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RIM RAHMA

 0,1600Tworzywa sztuczne1601193000141456221804941IZABELA ZAJĄC MTI

 22,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024028457773041625ElektroMix2 Karolina 

Karolewska

 22,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053110176986681353753P.P.U.H. ADLER 

Eugeniusz Żerkowski

 0,3790Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,1800Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014114022527881195029PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE SERWIS 

OGUMIENIA 

MIROSŁAW 

MELEROWICZ

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z drewna150103

 89,2000Zużyte opony160103

 8,6800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0740Inne niewymienione odpady0201995701422187631000970P.P.H.U. RYDZ

 0,1200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014102001216991459322Lakiernictwo 

Samochodowe 

Eugeniusz Szwarc
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101173926651067617Praktyka 

Stomatologiczna 

Jolanta Młyńczak

 1,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014111325396991775566GOSPODARSTWO 

ROLNO HANDLOWE 

GOŁASZYN SP. Z 

O.O.

 0,4060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111E41.00.A3008969496981787763ZAKŁAD 

WODOCIĄGOWO 

KANALIZACYJNY W 

ŚMIGLU SP. Z O.O.

 0,0030Zmywacz farb lub lakierów080121

 4,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0650Odpady zawierające azbest z produkcji 

elementów cementowo-azbestowych

101309

 0,0340Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1860Zużyte opony160103
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 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Tworzywa sztuczne170203

 0,0250Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 20,0000Skratki190801

 55,0000Zawartość piaskowników190802

 626,0000  125.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 42,0000  10.50Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,8310Opakowania z papieru i tektury1501013026403107842491574TECCON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6350Aluminium170402

 0,0800Żelazo i stal170405

 123,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013004342267772948174BAKPOL s.c

 11,8000Żelazo i stal170405

 0,1050Inne niewymienione odpady0608993015463356222428813Sinkoplex (dawniej 

Sinkoplex Łukasz 

Wawrzyniak)

 0,0620Inne niewymienione odpady080299
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 0,3100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0093Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,1220Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,4980Inne niewymienione odpady0705991411072665252409576"FARMACOL-LOGISTY

KA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 58,7700Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 1,6100Żelazo i stal170405

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0600Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 19,7400Skratki1908013110190206661002045URZĄD GMINY W 

BABIAKU - GMINNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW
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 120,0000  36.48Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,5040Opakowania z papieru i tektury1501015707910466070016423GMINA SZAMOCIN

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1450Opakowania ze szkła150107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011803907642253924STOM-LAB

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093014161767773158014MARIUSZ 

FRĄCKOWIAK I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0550Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501010048696347790005023HURTOWNIA "BT" 

TADEUSZ BOCZEK

 0,2120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395385267772609472CenterMed Poznań 

Sp.z o.o.

 0,1700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180008878136191060328DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5000Żelazo i stal170405
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 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802034102625826971113193Weterynaria Julian 

Michał Dembiński

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308627397831158380ELŻBIETA 

WŁOCH-BODZICZ

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094102071306980014332APTEKA "MELISA" 

Jolanta Godziszewska

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033809001509231726492Studio Tatuażu KAJA 

TATTOO Klaudia 

Prekiel

 17,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056309311567881416855Stolarstwo-Nowak 

Leszek Nowak

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 82,2300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083001908826961777508SZYMON 

WABIŃSKI,RENATA 

WABIŃSKA 

TODO-SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509136696221362319Gabinet 

Stomatologiczny 

Grzegorz Piec

 1,0700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302054110338436991468870Aleksander Naskręt 

"ALDA"

 11,8000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

 0,2770Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 331,7670Metale żelazne160117

 15,6810Metale nieżelazne160118

 10,6280Tworzywa sztuczne160119

 12,0000Szkło160120

 7,3710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0810Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 5,2500Opakowania z papieru i tektury1501013015071407831661475P.P.H. WOBIT E.K.J. 

OBER S.C.

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,4140Odpady tworzyw sztucznych0702136397375047792109525Grupa Lambda sp. z 

o.o. Dystrybucja sp.k

 14,4950Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8670Tworzywa sztuczne160119

 0,1927Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

0101020048633477771376304AUTO-POL Jacek 

Poloszyk

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1350Metale nieżelazne160118

 0,1177Aluminium170402

 3,1100Metale żelazne191202

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033693767365140345670NZOZ ZDROWIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043000169258272019561Mident Protetyka 

Jacek Miling

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397829477792058265INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANGELMED 

WIOLETTA ANIOŁA

 0,1950Opakowania z papieru i tektury1501015705403097640004335Przedsiębiorstwo 

"DREWEX" SP.J.

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501699756221082809Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom.Elżbieta Lisiak

 1,0000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001033612178377632129401MMJ Sp. z o.o.

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2506940266181421813GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JADWIGA 

URBANIAK

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801044111321509950060576PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

"PROMED" S.C.

 0,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A2505209586210003367ZAKŁAD 

TRANSPORTOWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWY JUMAR 

J. Budziński, M. 

Czajka

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9000Zużyte opony160103

 0,3200Filtry olejowe160107

 15,0000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,9700Metale żelazne160117

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 29,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002925057831447842DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0081Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214000227850SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 4

 0,0049Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 88,9930Opakowania z papieru i tektury150101639669292Pepco Poland sp. z 

o.o.

 36,2130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1000Opakowania wielomateriałowe150105

 33,5190Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3030Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 8,8000Tworzywa sztuczne1601193007058669721170079ORBUD Andrzej Orzeł, 

Tomasz Orzeł

 92,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,6000Odpadowa papa170380
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 17,3000Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 63,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,3000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111024876661094024Szymon Płóciennik 

"Pucek Tatuaże" Koło

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132506918786221407967NZOZ 

"STOMATOLOGIA-ZAC

HWYC"

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,9200Opakowania z papieru i tektury1501013019343046182139042Kalmedica sp. z o.o/

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509484496181884105POZ HIPOKRATES

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510073936171979850Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek i 

Położnych "PIGUŁKA" 

s. c.

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702695517631013263OŚRODEK 

PIELĘGNIARSTWA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEGO I 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

"PIEL-MED" MGR 

MAŁGORZATA 

GAWRYCH

 0,8800Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.52.Z2302884546131003686"BUMA LUBAŃ" SP. Z 

O.O.

 19,3750Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.12.Z2509512406181883459KALISKI OŚRODEK 

OKULISTYCZNY  I 

CHIRURGICZNO 

ORTOPEDYCZNY 

OKULUS

1468



 1,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801061468046107010390271M2 FARMA sp. z o.o.

 0,0920Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007110517822056177Gabinet 

Stomatologiczny Dr n. 

med.  Dorota 

Bogdanowicz-Gapińska

 2,7900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013652683306991958396Firma Produkcyjna 

Eryk Wolny

 2,1500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1650Opakowania z metali150104

 0,1350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015702700927661321963Sklep Wielobranżowy 

"ADAM" S.c. Tomasz 

Starczak, Joanna 

Starczak

 0,1130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3038Opakowania z papieru i tektury1501013006054106971617249Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Janina Lasik

 0,0744Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9250Opakowania z papieru i tektury150101DA15.72.Z2509309306171440430PHU Witbar 

Export-Import Witold 

Marcisz

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516393025140255122NZOZ "VENA" S.C. 

ZBIGNIEW KMIEĆ, 

WITOLD CICHOŃ 

PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE

 0,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396534867831519122Przychodnia Lekarzy 

Rodzinnych "Zdrowa 

Rodzina" Sp. z o.o.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2507541206181288722PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LIDIA BARTOSIK 

LEKARZ DENTYSTA

 3,2950Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033017210117831670126OSTRÓWDIS  

SP.ZO.O.

 67,4020Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 4,6700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,8100Oleje i tłuszcze jadalne200125

 19,8800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 33,2510Opakowania z papieru i tektury1501013634337467811921482JUCCA spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

spółka komantydowa

 8,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101G51.52.Z6310847419720820859"CERES 

INTERNATIONAL" SP. 

Z O.O.

 5,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0000Opakowania z drewna150103

 0,1110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160003239506661054125SĄD REJONOWY W 

KOLE

 0,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080048695807771357608SPECJALISTYCZNY 

WARSZTAT 

NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH PIOTR 

NOWICKI

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,1090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003982238971684583INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KARINA SANDER
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203N85.11.Z0002888347792033466SAMODZIELNY 

PUBLICZNY SZPITAL 

KLINICZNY NR 2 IM. 

H. ŚWIĘCICKIEGO 

AM

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2800Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 303,4820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,5910Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,2410Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,8780Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,3070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 8,4910Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023023755009680973113Ins-Vet lek. wet. Maciej 

Owczarek

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

1472



 1,1450Odpady tworzyw sztucznych070213017511575 001307792173262GENERALNA 

DYREKCJA DRÓG I 

AUTOSTRAD ODDZIAŁ 

W POZNANIU

 1,0950Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,0330Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,8200Zużyte opony160103

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0030Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 69,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,4600Tworzywa sztuczne170203

 40,2710Żelazo i stal170405

 15,2700Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,0600Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,0970Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 5,9200Tworzywa sztuczne200139

 0,6700Odpady wielkogabarytowe200307
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 120,0300Opakowania z papieru i tektury1501017501163488381575031DSM Nutritional 

Products sp. z o.o.

 108,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8800Opakowania z drewna150103

 0,0002Opakowania z metali150104

 733,8510Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2400Opakowania ze szkła150107

 0,1320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,6270Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 5,7700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,1260Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 43,5300Skratki190801K70.32.Z3012986017872081332ZAKŁAD  

GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ W 

SZAMOTUŁACH SP. Z 

O.O.

 172,4800Zawartość piaskowników190802

 9 630,0000  626.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143014966436172040603Elektromechanika 

Samochodowa Dariusz 

Smułczyński
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 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300209057811013313Pielęgniarski O¶rodek 

Mecyny Szkolnej 

ZDROWA SZKOŁA 

Maria Kilińska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102535836991182760GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. 

WŁADYSŁAW 

BARTKOWIAK

 87,3000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z6301871207770043670P.P.H.U. 

"POLIKARTON" S.C.

 4,2000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,4570Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012507289669680521581Zamrażalnia Owoców i 

Warzyw Wiktor Tyc 

Sp.z o.o.

 34,0200Opakowania z papieru i tektury1501016345919357781418814MANHATTAN 

DEVELOPMENT 

SP.ZO.O.

 1,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008050136211712717Salon Kosmetyczny 

ANGEL Anna 

Szymczak
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 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6309964117861438517PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"PROXIMUS" S.C.

 8,7450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103145884498 00052DaVita Clinic Koło

 0,1200Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012510080916181604755Całodobowe 

świadczenia Położnej 

Anna Chranowska 

Połozna 

Środowiskowo-Rodzinn

a

 45,4100Odpadowa masa roślinna0201034102281836961001653Zakład Zielarski 

KAWON-HURT Nowak 

Sp. J.

 2,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 281,1000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086306865677820006258Drukarnia "Serikon" 

Grzegorz i Krystian 

Pałka Sp.J

 20,0000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1476



 0,2000Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 0,7000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701234977661582184ZAKŁAD ŚLUSARSKO 

- MECHANICZNY 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

ANDRZEJ KUBIAK

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0520Filtry olejowe160107

 0,3200Metale żelazne160117

 0,0780Metale nieżelazne160118

 2,3600Opakowania z papieru i tektury1501013627712635252632564ELECTRA M&E 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033679891337831763081OSMEX LLC SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0580Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6800Opakowania z papieru i tektury150101G51.55.Z6345222597871450589"UNILOKAT" 

Przemysław Struś

 42,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 19,0730Żelazo i stal170405

 2,6400Papier i tektura191201

 4,9860Metale nieżelazne191203

 566,0120Tworzywa sztuczne i guma191204

 19,6200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 9,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012514702055140213069FABRYKA CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

SP.ZO.O.

 274,5400Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 1,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,9000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201823623799219950232072AGROCOOP SP. Z O. 

O. SP. K.

 0,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183015289696080099008Ekocenter sp. z o.o.

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 138,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028430067661979711Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Marina Manić-Markwitz

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024100506446961151878Usługi Weterynaryjne 

Krzysztof Mizgalski

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DL33.20.A4101793846980011500MATT R. P. 

TRĄCZYŃSCY Sp. J.

 1,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033661788816182156684Centrum Diagnostyki i 

Leczenia Chorób 

Nowotworowych 

Lisiecki, Rybarczyk 

sp.j.

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110157366652305823KOMUNALNE 

CENTRUM 

MEDYCYNY SP. Z 

O.O.
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 0,2450Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704G50.20.A6321382327830033067MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

SŁAWOMIR 

GAWELSKI

 0,4390Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0140Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2800Metale żelazne160117

 0,0320Metale nieżelazne160118

 0,2250Tworzywa sztuczne160119

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Aluminium170402

 0,6790Żelazo i stal170405
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506468146171409911GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOMATOLOGII 

JOANNA 

PRZYMUSIŃSKA-KUP

CZAK

 1 131,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500437196190009986P.P.U.H."STOLAR" 

SP.J.  DARIUSZ, 

KAZIMIERA, 

ROMUALD  JURASIK

 3,5000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,7600Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 4,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 12,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,7100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,9400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086305454017851014514MECHANIKA 

POJAZDOWA 

Waldemar Tórz

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,1250Metale żelazne160117
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 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021463597881970149STUDIO TATUAŻU 

5.8.2 MIŁOSZ 

SIERANT

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396460617831518938MEDYCZNY 

OŚRODEK 

POŁOŻNYCH 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH 

"POŁOŻNE-WILDA" W 

POZNANIU

 2,4250Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013023881286222783069Trasko-Automatyka sp. 

z o.o.

 0,0380Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1370Metale nieżelazne160118

 0,2760Tworzywa sztuczne160119

 1,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0100Aluminium170402

 1,5450Żelazo i stal170405

 0,5100Odpady wielkogabarytowe200307

 4,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016304647667771665528ZAKŁAD ŚLUSARSKI 

MICHAŁ RUTKOWSKI
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000314007792253647GABINET 

PROFILAKTYKI PRZY 

"INTERNATIONAL 

SCHOOL OF 

POZNAŃ"

 0,0016Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186301554627820068236Masters sp. z o.o.

 1,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.53.Z5720560847661816647PPH GIPSICO SP. Z 

O.O.

 0,5000Wybrakowane wyroby101382

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1 783,4000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202037100237098230001444"SOKOŁÓW" S.A.- 

ODDZIAŁ  W 

ROBAKOWIE

 5 704,4600  1,197.23Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 758,9000Inne niewymienione odpady020299
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 1,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 16,6400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 36,9100Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,3860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 330,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 1 263,8190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 90,2200Opakowania z drewna150103

 26,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0530Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,2490Filtry olejowe160107

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,1150Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 21,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 76,1800Żelazo i stal170405

 3,0000Mieszaniny metali170407

 1,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 54,0800Skratki190801

 0,3100Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018353876222678154Gabinet Masażu i 

Chiropraktyki

 2,2640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342842747791565965HALLUXMED Chirurgia 

Stopy Specjalistyczny 

Gabinet Ortopedyczny 

Zbigniew Jackowiak

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.A4100214766970011697MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.
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 0,2100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4200Opakowania ze szkła150107

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4200Zużyte opony160103

 0,5090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0610Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 69,3600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 17,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0720Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,7080Żelazo i stal170405

 354,1000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,3260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 33,4600Skratki190801

 77,5000Zawartość piaskowników190802

 13 545,7000  3,621.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,6600Odpady ulegające biodegradacji200201

 651,0000  553.00Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312159537861188552INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

HANNA 

KUCHARCZYK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110166936652257573Prywatny Gabinet 

Okulistyczny 

Małgorzata Kicińska
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 0,1580Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182500270116170003354OŚRODEK TECHNIKI 

LEŚNEJ

 18,8650Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,7560Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0950Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4700Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,5800Inne oleje hydrauliczne130113

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2880Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1810Opakowania z drewna150103

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 27,0160Metale żelazne160117

 20,3200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DN36.14.A2504057206220012712FABRYKA MEBLI  

"UNIMEBEL"

 2,1180Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4050Żelazo i stal170405

 0,0800Szkło200102

 58,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056307525607771479464KOMANDOR 

WIELKOPOLSKA S.A.

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 11,1000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0024Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0025Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033638300979231606463Studio Urody 

Manhattan Agnieszka 

Koszela

 0,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083655335297773270024JAŚ MEX Arkadiusz 

Jaśkowiak Rafał 

Jaśkowiak  s.c.

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,1400Zużyte opony160103

 0,0380Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056309079337811166695MOTOMOLIK

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501017309821338271293113JÓZEF SERWETA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MEGA-TRANS"

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024101915926981380369"SAN - WET" Tadeusz 

Kacprowicz

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103411416060 000276972057315NZOZ THORAX 

PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701235287641179597Salon Kosmetyczny 

ALICJA Witwicka Alicja

 9,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013021518637822550730HYDROWODKAN  

SP.ZO.O.

 7,4000Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 0,3000Odpady ulegające biodegradacji200201

 1,4200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 132,3000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110182266681684332USŁUGI 

PIELEGNIARSKO 

POŁOŻNICZE 

SPÓŁ-MED D. 

ADAMCZAK, A. 

PRZYBYŁ, K. 

PRZYTUŁA, A. 

SZEŁAGOWSKA

 0,3000Skratki1908013026139386681968584Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Dobrej

 0,5000Zawartość piaskowników190802

 2,1000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0020Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013101230406681200989ZAKŁAD 

BLACHARSKO-DEKA

RSKI BOGDAN 

JANIAK

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Tworzywa sztuczne170203

 2,5500Odpadowa papa170380

 0,0020Aluminium170402

 0,0300Cynk170404

 0,1800Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103570127070GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO 

TOMASZ 

GAWOROWSKI
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310072241 000206661027772Przychodnia 

Stomatologiczna 

Halina Papierz

 0,0950Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702033821723927811986694ZWC Millano Sp. z o.o.

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 522,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 45,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 290,1500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4600Inne niewymienione odpady160199

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 159,8300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 5,3500Aluminium170402

 11,0600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 4,6300Opakowania z papieru i tektury150101634636224JANTEX POLSKA 

SP.ZO.O. ZAKŁAD 

PAKOWANIA JAJ

 12,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1770Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301043682676507772263482MEBLE JÓŹWIAK 

Artur Jóźwiak

 0,8150Inne niewymienione odpady030199

 0,2850Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DI26.61.Z4114427256991832318ZPB KACZMAREK SP. 

Z O.O. SP. K. (dawniej 

ZPB KACZMAREK SP. 

Z O.O.)

 3,1210Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,6400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2200Tworzywa sztuczne160119

 0,1390Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1498Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,0400Żelazo i stal170405

 0,3600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 255,8400Żelazo i stal1704053682364826222807798IZAWIT Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa

 10,8260Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203045703034727641625890PPHU DARPOL 

DARIUSZ 

CHODANIENOK

 0,1270Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 11,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,1700Opakowania wielomateriałowe150105

 1,7700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8500Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809N85.12.Z311088764 00069Restauracja Rogatka 

Karaszewski Roman

 1,0600Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,6900Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106309709377781092778GRAFKOM FHU 

MICHAŁ NAROŹNIAK

 0,1550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084102169036961000240PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE"VERO"S

P.C.J.I 

R.ZABOROWSCY

 0,0200Filtry olejowe160107

 1,7700Odpady tworzyw sztucznych0702133006750947631618730STEF-BUD 

SEBASTIAN 

STEFANIAK

 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Szkło170202

 0,4600Tworzywa sztuczne170203

 2,5100Aluminium170402

 5,7800Żelazo i stal170405

 0,0500Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111176696971976267NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA W LIPNIE 

sp. z o.o.

 0,7670Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080103629075270011039Atlas Copco Polska 

sp. z o.o.

 0,0140Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3102900156681010496Gabinet 

Stomatologiczny, 

Ortodontyczny Anna 

Ćwiklińska

 0,0100Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010913693105621264608Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Marek Kuras

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111001236681087659NZOZ W WYSZYNIE
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 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,2800Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0003000097671449305SZPITAL 

POWIATOWY IM. 

ALFREDA 

SOKOŁOWSKIEGO

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4410Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 35,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308813238431089150GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA SŁUŻEWSKA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300347707791070353GABINET LEKARSKI 

LEK.MED.PIĘTA 

PRZEMYSŁAW
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 4,8000Opakowania z papieru i tektury1501010003755277870000192Gminna Spółdzielnia 

"Samopomoc 

Chłopska"

 4,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C2516385736171410185INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNEJ MARIA 

KOŚCIAŃSKA

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309508057851308351Centrum Stomatologii i 

Specjalistyki 

Ogólnomedycznej 

ELLMED

 0,0550Opakowania z papieru i tektury1501015709865777661598104GOSPODARSTWO 

ROLNE HENRYK 

ŁUKASZCZYK

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203K70.32.Z0012709487880008284SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 44,7580Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DE21.21.Z2503592566180060483ZAKŁAD PRODUKCJI 

OPAKOWAŃ 

"EMPAK" EMILA 

SZUMSKA

1500



 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063103290426652181752"OPTIMA" KM - Target 

Sp. z o. o. I Wspólnicy 

Sp. j.

 0,1030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.20.A5700524267630012994Jan Szaniawski 

AUTOSTACJA

 0,0910Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,0230Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Filtry olejowe160107

 0,0780Metale żelazne160117

 0,0050Metale nieżelazne160118

 0,0180Tworzywa sztuczne160119

 0,0630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,1650Skratki1908016320251727870008259ZAKŁAD OBSŁUGI 

MIENIA 

SAMORZĄDOWEGO

 658,0000  110.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002675507772121629NZOZ Stomatologia 

"MADENT" 

MAGDALENA 

DZWONKOWSKA-CIE

SIELSKA

 2,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050000199336680000018KWB "ADAMÓW" S.A. 

W TURKU

 10,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

1501



 63,3000Inne niewymienione odpady070299

 465,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 11,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0370Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,5050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,7000Zużyte opony160103

 0,2000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 107,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

1502



 2,9000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 7,1000Drewno170201

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 4,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Aluminium170402

 378,5000Żelazo i stal170405

 19,4000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,0510Odpadowa tkanka zwierzęca0202023020640586662110044Wyrób Wędlin 

Tradycyjnych Adamin 

Bartosz Kwiatek

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133008750316211771602J & P Sp z o.o.

 1,7600Tworzywa sztuczne170203H55.22.Z4105124356970012366ASA S.J.  

KARLIKOWSKI 

GLAPIAK

 4,0000Opakowania z papieru i tektury1501011227262606793087624INPOST S.A.

 1,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007770157772407018PAWEŁ NOWAK

1503



 7,5760Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201053028145886652995609JALBIE spółka cywilna

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,5000Tworzywa sztuczne170203

 0,0300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DG24.14.Z6300556547790017718"OXYTOP" SP. Z O.O.

 0,0100Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0070Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 27,1450Opakowania z papieru i tektury150101

 5,3440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,7510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3350Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)160903

 0,4120Tworzywa sztuczne170203

 4,0540Żelazo i stal170405

1504



 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311506797851589930PIELĘGNIARSKO-POŁ

OŻNICZY OŚRODEK 

MEDYCYNY ŚROD.

-RODZ."ZDROWIE"S.C

.

 2,7000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001033001062846972167328Maria i Krzysztof 

Bartkowiak Sp.j.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z metali150104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312428327841300106PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI DOROTA 

JAKUBOWSKA

 0,0500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803019496207631023801UNIDREW Krzysztof 

Krychowiak

 0,0260Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0080Tworzywa sztuczne160119

1505



 0,0020Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668893176661913284Usługi Kosmetyczne 

Katarzyna Kostrzewa

 0,0600Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035720753487671246341ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

GRZEGORZ OGÓREK

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0480Tworzywa sztuczne160119

 0,0170Szkło160120

 0,4800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

1506



 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych1501023105176316650015222"REED-POL" 

EXPORT-IMPORT 

Jadwiga Czapnik

 0,0010Żelazo i stal170405

 0,2900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508585399680666931SPZOZ GOZ w 

Liskowie

 156,8690Odpady tworzyw sztucznych0702136395753267792057260Kingspan 

Environmental Sp. z o. 

o.

 0,9930Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6820Opakowania z drewna150103

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160105811995260207864COMPASS GROUP 

POLAND SP.ZO.O.

 1,0050Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

1507



 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022508538846171171094Gabinet weterynaryjny

 2,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DJ28.52.Z3002916897772902344PRESSTA 

NARZĘDZIOWNIA 

SP.ZO.O.

 1,2000Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,4600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2960Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,3090Aluminium170402

 34,8300Żelazo i stal170405

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034713296897331024914Niepubliczny 

Stomatologiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ewa 

Majerek

1508



 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134102899776921644445FERMY DROBIU 

WOŹNIAK ZBIGNIEW 

WOŹNIAK

 0,3580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z0002913687841984429SPZOZ WOJEWÓDZKI 

SZPITAL DLA 

NERWOWO I 

PSYCHICZNIE 

CHORYCH 

"DZIEKANKA"

 0,7630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 20,5960Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7460Żelazo i stal170405

 21,3310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396310947772390826PANACEUM sp. z o.o. 

sp.k.

 120,0100Opakowania z papieru i tektury1501011402124981070002536RREEF INVESTMENT 

GmbH SP.ZO.O. 

ODDZIAŁ W POLSCE

 492,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 8,3200Opakowania ze szkła150107

 0,6150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1509



 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 21,1500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,5000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702213897651013102Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Robert Pogorzelski

 3,8000Skratki1908010005411679680371377Urząd Gminy 

Ceków-Kolonia

 189,0200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z3101433376680004045PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNE "SOD" SP.J. 

M. STRUGLIŃSKI, B. 

OBST, K. 

DAWIDCZYK

 0,0700Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,4000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,2500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9310Żelazo i stal170405

1510



 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166342480837661803840ORLIKON SP.ZO. O.

 3,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 50,0000Gruz ceglany170102

 739,7800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,2600Odpadowa papa170380

 290,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0700Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3003630066981741005APTEKA "POD 

WAGĄ" A. 

MICHALAK-KOKOT, I. 

WILAMOWSKA SP.J.

 22,3400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083025529585263005078Honda Motor Europe 

Logistics NV Spółka 

Akcyjna Oddział w 

Polsce

 33,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 66,7490Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 360,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053001786456191953486FABRYKA MEBLI  

WER-SAL 

KACZOROWSCY 

SP.J.

 371,5000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

1511



 15,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 283,2100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055701772867661002956" ROGSTOL " SP. Z 

O.O.

 0,0100Inne niewymienione odpady030199

 2,6500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 25,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1250Opakowania z drewna150103

 0,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

1512



 5,7420Żelazo i stal170405

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych1501026302746007871004223Zakład Usług 

Transportowych 

Ryszard Janaszczak

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0280Tworzywa sztuczne170203

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3005671576671688848APTEKA FAMILIJNA 

HONORATA 

CEGIELSKA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509678376171409710Gabinet Lekarski Maria 

Gogulska - Fiedler

 4,9000Opakowania z papieru i tektury1501012507032806171309351Santia Elżbieta 

Świndurska Zagórska

 4,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103

 38,4400Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203804102190436981000668"OBRAKO" SP. Z O.O. 

KOŚCIAN

 12,1090Opakowania z papieru i tektury150101

 31,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1513



 4,0150Opakowania z metali150104

 2,3200Opakowania ze szkła150107

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023022115427811880346TARNOWSKIE TERMY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116248666651388801Kontakt Jacek Kużma

 1,6000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702805707875997641023122PPHU J.P.A. 

HRYCKIEWICZ ADAM 

HRYCKIEWICZ

 5,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086343782075951392137ZAKŁAD  UTYLIZACJI  

ODPADÓW  CLEAN  

CITY SP.ZO.O.

 702,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 610,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1514



 25,0600Opakowania z metali150104

 40,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 2 015,4200Opakowania ze szkła150107

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4400Filtry olejowe160107

 22,8800Żelazo i stal170405

 14 481,0200Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 38 865,0200Inne niewymienione odpady190599

 14 011,6600Papier i tektura191201

 8 024,0600Tworzywa sztuczne i guma191204

 19 900,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 64 000,0000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 100 519,5500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508635816222272311NZOZ Przychodnia 

Dziecięca i Rodzinna 

WROCŁAWSKA S.C.

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053007292007811732611PHU FAST-TRANS 

MICHAŁ KUTA

1515



 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,1870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Aluminium170402

 1,3270Żelazo i stal170405

 0,0105Mieszaniny metali170407

 6,4950Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053100116016650000864BIURO RAJ 

WASILEWSKI SP. Z 

O.O.

 0,0190Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Papier i tektura200101

 0,6000Odpady wielkogabarytowe200307

 12,5300Odpady tworzyw sztucznych0702133026811307861699933MEBLE TŁOK 

SP.ZO.O.

 4,1400Papier i tektura191201

 75,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703280707661531287SPÓŁDZIELNIA 

ADMINISTRACYJNO 

USŁUGOWA ROLDOM

 0,6000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O92.31.F0002481026181055900MŁODZIEŻOWY DOM 

KULTURY

1516



 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023000254277772824124PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA B. 

WARTECKI,K. ŚLIWA 

S.C.

 13,4300Odpady tworzyw sztucznych0702136344702327871174988ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY 

"TOMPAT" Tomasz 

Zieliński

 22,4010Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113012683797871347609Wielobranżowe 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjne 

Maria Szewczak

 0,0400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0170Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z drewna150103

 0,2580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1517



 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,3970Żelazo i stal170405

 1,2000Żelazo i stal1704056315043387790023570"SERWO" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE INŻ. 

GRZEGORZ I 

WOJCIECH SERGOT

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z251473876 000206172018041NIEPUBLICZNY 

ZAKŁA OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

JARMEDIC

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5702868977641770534ZUH MERC 

JAWOROWSCY S. J.

 1,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1518



 0,3670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 2,6840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102F45.22.Z5700181747670003062FIRMA USŁUGOWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWA DACH 

ZBIGNIEW BRZESKI

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.C2509966556181915515Specjalistyczne Usługi 

Gazownicze "GAZ 

SERWIS" Sp. z o. o.

 0,3150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307311809720558723INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAGDALENA 

MIETLIŃSKA-MAREK

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083021879677822330000AUTO KiK 

KRZYSZTOF 

KANIEWSKI

 0,0520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1519



 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,4500Metale żelazne160117

 1,2740Żelazo i stal170405

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501013638495186681973119ARS OIL SP. Z O.O.

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 445,0900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z6312825607772337068"FABRYKA MEBLI 

BALMA" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 7,7700Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,7700Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 68,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 43,8920Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,8090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3130Aluminium170402

 36,4700Żelazo i stal170405

1520



 0,3890Mieszaniny metali170407

 0,9900Pyły z kotłów inne niż wymienione w 

19 01 15

190116

 6,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086302781477771009385"SZPOT" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5100Zużyte opony160103

 0,6700Filtry olejowe160107

 3,5400Tworzywa sztuczne160119

 1,9400Szkło160120

 5,1000Żelazo i stal170405

 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702915917641584412Przychodnia Lekarska 

w Kaczorach Wiesława 

Krotoszyńska

 0,1500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395503617791508832MARIA KRÓL-KAWA 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI

1521



 1,4800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222503413746191075293ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY 

TOMASZ KULAK

 0,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000761526981724001Prywatny Gabinet 

Lekarski J.E. Rybka 

s.c.

 0,4650Baterie i akumulatory ołowiowe1606010123395975220105057BPI-Poldham Sp. z 

o.o.

 0,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013004902206961567171TOK-MAR Mariusz 

Ciszak

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,6100Żelazo i stal170405

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2505590446181503735Gabinet Lekarski 

Andrzej Olczak

 0,5600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214000013037BH LESZNOBANK 

HANDLOWY W 

WARSZAWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1522



 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396383637791523607"PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PROF UM 

DR HAB MED PAWEŁ 

HRYCAJ"

 5,1530Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054114374116972074271ASTROMAL SP. Z 

O.O.

 0,4500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 14,8930Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 71,9000Odpady tworzyw sztucznych070213

 47,1920Inne niewymienione odpady070299

 2,4650Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 15,4900Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 9,1560Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,7110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 12,1850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2800Zużyte opony160103

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Aluminium170402

 1,4700Żelazo i stal170405

 0,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4,9600Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,7440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031921107805921963724CENTRUM 

MEDYCZNE POLMED

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023025542426172204329Gabinet Weterynaryjny 

Michał Ratajczak
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 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110404416971550841Gabinet 

Stomatologiczny 

Dariusz Budziński

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103G50.20.A6345234907772741071STS CENTRUM 

DYSTRYBUCJI 

SAMOCHODÓW 

SP.ZO.O.

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186343907117822254718"CARLOTA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025143667831702607PRO LIFE CLINIC 

SP.ZO.O.

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083009954409720196674Elektromechanika, 

mechanika pojazdowa 

Piotr Kujawiak

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Filtry olejowe160107

 46,9500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G51.90.Z0012796077790000327TOWARZYSTWO 

GOSPODARCZE 

"MEBLOPOL" SP. Z 

O.O.

 3,4800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 24,2300Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,7450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,8500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030082862667671290253GABINET LEKARSKI 

LEK. DENT. ANNA 

GRABOWSKA

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602115707909057661639406Starostwo Powiatowe 

w Wągrowcu

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013164287772924015Paula Baranowska

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501132656171144140SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA lek. med. 

ANDRZEJ ROSZAK

 0,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086303871847851043585Mechanika Pojazdowa 

Czaplicki Grzegorz

 0,1200Filtry olejowe160107

 9,6100Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111545296972029276NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

"FIDENT" Sp. c. 

Dobrochna Fiebich 

Witold Fiebich

 3,2700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DJ28.75.B3101864186651003468KUPSIK SP. Z O.O. 

SP.K.

 0,1250Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 305,1130Żelazo i stal170405

 24,1710  0.00Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 2,8930Metale żelazne191202

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701074817641183044SALON 

KOSMETYCZNY 

"SATYSFAKCJA" 

MARIA JOLANTA 

GÓRZEŃSKA

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501015707723337671166754EKO-TRANS Mariola 

Balcer

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086346405277772507820Warsztat 

Samochodowy Tomasz 

Zagórski

 6,8220Zużyte opony160103

 0,2060Aluminium170402

 5,4430Żelazo i stal170405

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082500366596211285824Mechanika Pojazdowa 

Elektromechanika 

Blacharstwo 

Lakiernictwo Marek 

Mikołajczyk

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501453776171092905NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

Teresa Kudłacik

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5700721797661269783Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego Margonin

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509698136211097815Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno-Położni

czy Gabriela 

Piaskowska

 12,6200Zmieszane odpady opakowaniowe1501066309524197821831680INOX W. Nawrocki, Z. 

Januszewski Sp.J.

 0,0095Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033618716506172206305Alicja Ermanowicz

 0,6150Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607083671553626452551316TAKO Serwis Stacja 

Paliw sp. z o. o.

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304548007811135312GABINET 

GINEKOLOGICZNO-O

NKOLOGICZNY PROF. 

DR HAB. MED. 

JANINA 

MARKOWSKA

 0,8300Opakowania z papieru i tektury1501010041074796970010918"HURTOWET" 

Pawlisiak, Haława, 

Nolbrzyk Sp. j.

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1420Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.A2516030436222505488Grupowa Praktyka 

Pielęgniarska Uczeń 

s.c. Ilona Sworowska & 

Beata Zielińska

 1,4300Opakowania z papieru i tektury150101000590415ARESZT ŚLEDCZY

 1,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7600Opakowania ze szkła150107

 4,9900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 109,2200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 9,8800Żelazo i stal170405

 1,3070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,8800Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 40,7700Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0040Filtry olejowe1601070003264287811745737INSTYTUT GENETYKI 

CZŁOWIEKA  PAN

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7880Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1290Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,6230Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342526477771186348Prywatna Praktyka 

Lekarska Chirurgii 

Onkologicznej Halina 

Tęczyńska-Swarcewicz

 97,7080Inne niewymienione odpady1201993020157756182141116Trazmet Lager Technik 

sp. z o.o.
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 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142508551276222731888Gmina i Miasto 

Odolanów

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160008423026180044484Usługowa-Wytwórcza 

Spółdzielnia Pracy

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102589426971012167PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. TOMASZ 

PIECZYŃSKI

 3,3000Zmieszane odpady opakowaniowe1501060005265646221789928URZĄD MIASTA I 

GMINY OSTRZESZÓW

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2038Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103001031106221066271Salon Fryzjerski 

Agnieszka Kierzek

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0914530389531257587PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA SZYMANIAK

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163616051149680976235Sidrog Transport sp. z 

o.o.

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093009053416191913191APTEKA ŚW. 

IDZIEGO MGR FARM. 

DOMINIKA 

WALCZAK-CIEPLICKA

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5715016367630005250APTEKA SANITAS 

WANDA 

KOŁODZIEJCZAK - 

FALFEL MGR 

FARMACJI

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043012164196971258980Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Elżbieta 

Kierych

 1,5500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806304456687791032973TRANS-POZ S.A.

 0,3000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 11,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 10,4480Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,1550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9360Zużyte opony160103

 3,3150Filtry olejowe160107

 2,9100Metale żelazne160117

 9,6290Tworzywa sztuczne160119

 3,0000Szkło160120

 0,6800Inne niewymienione elementy160122

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 100,7120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,8000Żelazo i stal170405

 0,7150Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181A01.30.Z0004794686170000290ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

DOBRY PLON W 

HILAROWIE

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.30.B5705046387671009747POMOC DROGOWA 

MECHANIKA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

ROMAN RUDAWSKI

 0,8790Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0310Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0300Benzyna130702

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,1090Zużyte opony160103

 0,0770Filtry olejowe160107

 0,0130Płyny hamulcowe160113

 0,0780Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 159,2590Metale żelazne160117

 7,5180Metale nieżelazne160118

 6,2260Tworzywa sztuczne160119

 5,0600Szkło160120

 5,2850Inne niewymienione elementy160122

 6,9920Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1460Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 132,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z5700073837670000081"SARPOL" Sp. zo.o.

 0,2850Inne niewymienione odpady030199

 4,9200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 8,5000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0330Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410
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 0,4300Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8800Opakowania z drewna150103

 4,5100Opakowania z metali150104

 0,7650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4600Zużyte opony160103

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2 766,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DH25.11.Z0169769705222581342EUROPOLES Sp. z 

o.o.

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025778177632127388CHLEBUS Mikołajczak 

i Wsp. Sp. J.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.88.Z4101859536961116385WOJCIECH PIASNY 

CHŁODNICTWO, 

ROLNCTWO, OGRÓD

 0,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B8702446598790170225Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Polmozbyt Toruń 

Holding S.A.

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,4500Szkło160120

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308388537781204421NZOZ PRACOWNIA 

CYTOLOGICZNA 

ALDONA 

KACZMAREK

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501015703368407640101067"TWOJE AUTO" Trojan 

Małachowski

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0100Metale żelazne160117

 0,0100Szkło160120

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3800Opakowania z papieru i tektury1501011916602199581265175IGLOTEX 

DYSTRYBUCJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 4,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 33,1500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083003165156652753711MATI-CAR Waldemar i 

Mateusz Lachowicz

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,7000Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007996376991253224Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa Goliat

 2 058,0020Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803025774099231693798AG RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 120,5900Inne niewymienione odpady070299

 505,0750Zużyte opony160103

 2,1200Żelazo i stal170405

 179,6000Złom żelazny usunięty z popiołów 

paleniskowych

190102

 169,2400Odpady metali nieżelaznych191002

 535,0700Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509199106211135869GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

H. STEFANOWSKA

 1,9000Odpady proszków powlekających0802012500405506220004612ZPUH Dudziak Lucjan 

Marek

 493,6230Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304010006420 00029NESTLE POLSKA 

S.A.

 0,4200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 465,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 326,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 261,6600Opakowania z drewna150103

 3,3400Opakowania z metali150104

 3,9800Opakowania wielomateriałowe150105

 128,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 33,9800Opakowania ze szkła150107

 0,8400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,6710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 64,1600Żelazo i stal170405

 9,1800Skratki190801

 250,0000  85.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 1,8400Papier i tektura191201

 1,6000Odpady ulegające biodegradacji200201

 1,8200Odpady wielkogabarytowe200307

 103,9800Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040520254205422741371ELECTRUM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086307808987881527106Gminna Spółka Wodna 

:Zlewni Mogilnic" w 

Opalenicy

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083011135247891575087PUPH MICHAŁ 

GRZEGOREK

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3400Metale żelazne160117

 0,0540Metale nieżelazne160118

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102164806681042906PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

FADENT RENATA 

NADOLNA FURMAN

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102L75.24.Z0003203256221797862ARESZT ŚLEDCZY W 

OSTROWIE WLKP.

 0,3800Opakowania ze szkła150107

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,3430Mieszaniny metali170407
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,5200Papier i tektura200101

 0,0110Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,4490Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803026759809721248433ZA-FFERANO sp. z o. 

o. sp. k.

 18,4000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301A01.30.Z5703594497661603087GOSPODARSTWO 

ROLNE WOJCIECH 

SZEJNER

 1,4150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305555239720725138GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

DR MED. JOANNA 

ŁĄCZKOWSKA-PRZY

BYLSKA

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036302509477851147267PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"FAMILIA"

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086310310877811246980MARIUSZ ZIELIŃSKI 

"MERC-MANN"

 0,0160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1390Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0060Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083695363706671763604Agromil Kamil Powała

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308017497821413741Prywatny Gabinet 

Lekarski Dorota 

Naskręt

 0,8130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110482476961599521ZESPÓŁ 

PRZYCHODNI 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

GOS-MED S.J. A. 

KORACH, 

L.KRAWCZYK-KARKO

S, K.WOŹNIAK, E. 

RYMKIEWICZ

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008845806182022498Indywidualna 

specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Joanna Matysiak

 0,0300Cynk1704046305424727781003958ZAKŁAD USŁUGOWY 

BLACHARSTWO-DEK

ARSTWO 

ALEKSANDER 

DŁUGOSZ

 0,2200Żelazo i stal170405
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 0,9800Odpady tworzyw sztucznych0702130033414636180061063AR Neon Jacek 

Zamojski

 0,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100733126661134338SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

SŁAWOMIR KOWALIK

 5,5200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101K73.10.G6305239197810015238ZAKŁAD URZĄDZEŃ 

INNOWACYJNEGO 

OPRZYRZĄDOWANIA

 0,0028Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0056Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093658498306172210399Apteka Forte ERBA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603065262980077TESA SE

 1,0450Opakowania z papieru i tektury1501013116160746652262634FHU Domar Mariusz 

Banaszak

 0,2750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1760Baterie i akumulatory ołowiowe1606016398502585951094167ZAKŁAD PRODUKCJI 

BETONÓW STROBET 

MIECZYSŁAW 

SZCZEPANIAK

 2,2200Żelazo i stal170405

 12,4000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DH25.24.Z0048325717790001404PRZEDS.POWLEKANI

A TKANIN "VINYLPEX" 

ROBIŃSCY S.J.
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 2,2400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 18,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023002250207822345154Gabinet Weterynaryjny 

"Boliłapka" Oblizajek, 

Drab, Szymkowiak s.c.

 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701360117640008451SERWIS  B. M.  

KACZMAREK

 0,0340Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0900Metale żelazne160117

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0030Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Inne niewymienione odpady160199

 0,0005Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G51.19.Z3103351726651069007BIURO 

TECHNICZNO-HANDL

OWE AR-POL

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396438617792082105Ośrodek Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "POŁOŻNA" s.c.

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308207877791275138Gabinet Stomatologii 

Zachowawczej Dr. n. 

med. Hanna Napinotek- 

Kubanek

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250069972 00028NZOZ LARYNX Anna 

Kaczmarek

 21,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052505575886190021556ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"AB-ARCO" - 

ARKADIUSZ BRYJA

 231,5600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053115628236681817709Przedsiębiorstwo 

Prodykcyjno 

Handlowo-Usługowe 

"Koldrew"

 0,0650Inne niewymienione odpady080199

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4300Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199
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 96,2000Opakowania z papieru i tektury150101F45.23.A0111340835221054994PORR Spółka Akcyjna 

(BILFINGER 

Infrastructure S.A.)

 94,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6000Opakowania z metali150104

 32,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 62,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6 903,4000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 17 925,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 298,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 98,9000Inne niewymienione odpady170182

 229,0000Drewno170201

 1 414,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 9,2000Żelazo i stal170405

 30 010,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 43,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 397,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8600Zmieszane odpady opakowaniowe1501063023830599721243335SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA 

"POZNANIANKA"
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 2,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 24,5000Odpady ulegające biodegradacji200201

 14,5000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0120Opakowania z papieru i tektury1501015705099437640004022Zakład Ślusarski Jan 

Myślicki

 0,0720Opakowania z drewna150103

 0,0890Mieszaniny metali170407

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183015379809950218190A-TOMEK SP.ZO.O.

 16,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 13,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,0900Żelazo i stal1704053014626097790014708METAL - PRAS 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE 

PIOTR MAĆKOWIAK

 0,1310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132509679496191060630Powiatowy Urząd 

Pracy w Kępnie

 0,2210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z2506330206181264928METALGUM S.C. 

TADEUSZ I TOMASZ 

LIPIŃSCY

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0028Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,4400Skratki1908010010332086211002536ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH w 

Sulmierzycach

 5,4600Zawartość piaskowników190802

 11,0300  1.47Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501699306221874634GABINET LEKARSKI 

MAŁGORZATA KUSZA

 0,4976Opakowania z papieru i tektury1501013025922197772840229SANA SANDRA 

FELISZKOWSKA

 0,0881Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039707473059231497985MAKS-MED sp. z o.o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1440Opakowania z papieru i tektury1501013011219147642162297Auto Myjnia 

"PERFEKT" Mirosław 

Bartkowiak

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,0500Zużyte opony1601036343629337792181385"ARID" PHU Sp.z o.o.

1551



 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012507494776171729604Spółka Jawna T&J 

Tyrakowski, Jachnik

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033639942847822614909KULIK & SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013006976297632078388MEBLOMAX Sp. j. 

Daniel Kamiński, 

Maciej Jessa, Robert 

Nowak

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502341126181134580GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HANNA 

ŚLIWAKOWSKA
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250672250 000276181272661INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

PAWEŁ BARTCZAK

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102DN36.11.Z3105193636650013565Firma SZMIDT Jan 

Szmidt

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4103257856971248680SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

JACEK HENDZELEK

 8,2300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053015403807781474474Studio A-Tak sp.z o.o.

 0,4250Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,4500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507911506181501498Gabinet Lekarski 

Wojciech Czuba

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501013005074517641391788BŁYSK Natasza 

Tarnas

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0080Opakowania z papieru i tektury1501013012521317631901414EKO-SIEDLISKO 

Mieczysław Zieliński

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 810,2100Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202042509788066171960230ADROS SP. Z O.O.

 0,1200Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 9,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,9400Żelazo i stal170405

 84,5000Skratki190801

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102725745009540018787Farby Kabe Polska sp. 

z o.o.

 3,2900Inne niewymienione odpady0301992501936206210032280PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE FELIKS 

NAGLAK

 0,0900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 0,0450Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Szkło160120

 0,6000Inne niewymienione odpady160199

 0,0430Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183017622578942368773Tandronik Tomasz 

Andrzejczak

 7,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052515513816191915741FIRMA  "JARSTOL" 

S.C.  PAWEŁ I  

TOMASZ  MYŚLIWIEC

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,4400Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601F45.21.A630007974FIRMA 

OGÓLNOBUDOWLAN

A "DACH-POL"

 0,0960Odpady tworzyw sztucznych0702132509555806181886110Elektro-Kal s.c. R. B. 

Szulc

 0,1710Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2940Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1980Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4500Zużyte opony160103

 0,1410Filtry olejowe160107

 0,0110Płyny hamulcowe160113

 0,0100Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,5670Aluminium170402

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,1450Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803126342875747811705028ASGARD SP.Z.O.O.
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 0,0830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1394Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3140Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501015702155107631580200Gospodarstwo Rolne 

Gabriela Kuchta

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Żelazo i stal170405

 0,7880Opakowania z papieru i tektury1501013007498816182075112Wydawnictwo Martel 

sp. z o.o.

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 3,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709044111713096971642098INSTAL PERFECT 

PAWEŁ KACZMAREK

 0,6850Odpady tworzyw sztucznych070213DA15.11.Z5707661957671439726MASARNIA S.J. 

JOANNA ŁOBODA, 

ZBIGNIEW 

WIŚNIEWSKI

 3,3200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1300Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,9800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023010522606080083645PPHU D&M Stal s.c.  

Marek Michalak & 

Szymon Stefaniak

 6,3170Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201816312101637841390411Gospodarstwo Rolne 

Hodolwa Drobiu Marek 

Stachowiak

 1,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084103246046991187680Leszek Łapawa Zakład 

Techniki Wentylacyjnej

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 20,2900Żelazo i stal170405

 0,3600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033686817275140107746" Glamour.pl" - 

profesjonalne usługi 

kosmetyczne 

Katarzyna Grzelak

 0,1360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140013342756220006195ZAKŁAD 

ELEMENTÓW I 

SYSTEMÓW 

AUTOMATYKI 

PRZEMYSŁOWEJ 

"MIKROB" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100489006651022371PORADNIA 

LARYNGOLOGICZNA

 5,3400Skratki1908016342074637842167069ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH I 

ROLNICZYCH SP. Z. 

O. O.

 5,0400Zawartość piaskowników190802

 361,5000  70.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0010Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702805701584107671000539"DIESEL MOTOR" Sp. 

z o.o.

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0350Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118
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 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1190Filtry olejowe160107

 0,0060Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013074127831656422NZOZ "MEDIX" 

lekarzae rodzinni 

Barańczuk, 

Dzikowska, Rasińska 

Spółka Partnerska

 0,0400Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015721367137642092065Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Dariusz 

Kupczyk

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Tworzywa sztuczne170203

 0,7120Żelazo i stal1704059706204449231304035Instalatorstwo 

Elektryczne 

Ślusarstwo Usługowe 

Marek Mazur

 0,2200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 265,0780Odpady tworzyw sztucznych0702133002758517792281537ARJOHUNTLEIGH 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,3600Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,2600Inne niewymienione odpady080399

 190,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 18,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 85,6500Opakowania z drewna150103

 1,1250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 4,7350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 25,2440Żelazo i stal170405

 1,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701511707631000059Czarnkowski Auto 

Artur Czarnkowski

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,7000Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0010Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0030Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016308841107871158127Specjalistyczny 

Reumatologiczny 

Gabinet Lekarski Iwona 

Kredenc-Gajos
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012508077959680121031Mechanika 

Samochodowaq Maciej 

Sztendera

 0,1380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0320Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 194,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z970036018 000309230023274ZAKŁADY MIĘSNE 

SOBKOWIAK 

IRENEUSZ 

SOBKOWIAK

 0,4250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 31,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 49,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 98,3800Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Filtry olejowe160107

 2,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.30.Z4110385046961045478GOSPODARSTWO 

ROLNE KARZEC 

WIESŁAW 

JANKOWSKI

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8000Żelazo i stal170405

 6,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709045903547327731005197JOKA sp. z o. o.

 0,1150Opakowania z papieru i tektury1501013000012087661036843Libra Cafe PHU 

Agnieszka Filipkowska

 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7750Opakowania z drewna150103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309319377791771133BRILLIANT S.C.

 0,0400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201213004824787642485617PPHU SIAT-KRYN 

BYSZKI DAMIAN 

KRYNIEWIECKI

 0,0500Opakowania z metali150104

 0,0320Żelazo i stal170405

 1,0190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084101930596990010726FRANCISZEK 

NAKONIECZNY 

HANDEL 

ARTYKUŁAMI 

ROLNICZO 

PRZEMYSŁOWYMI

 0,7340Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 9,9000Zużyte opony160103

 0,1190Filtry olejowe160107

 0,4000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1000Płyny hamulcowe160113

 0,7000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 257,0000Metale żelazne160117

 8,1000Metale nieżelazne160118

 32,6000Tworzywa sztuczne160119

 6,7000Szkło160120

 2,9000Inne niewymienione elementy160122

 3,9180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 32,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012509911906181907473ZAKŁAD TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

"METALPLAST-KALIS

Z" SP. Z O.O.

 4,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 15,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 3,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311992377772297280PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH VITA 

LONGA SP. J. M. 

NAPIERAŁA-ZIELIŃSK

A, A. ŁĘSKA

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806102250897751007408POLSAD JACEK 

KORCZAK

 1,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,3000Filtry olejowe160107

 0,3500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,7800Tworzywa sztuczne160119

 0,5600Szkło160120

 0,4100Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3120Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 3,6030Żelazo i stal170405

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014874666681856997 Salon Urody "ANNA" 

Anna Wypych

 10,3700  7.26Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202045708739337642240821RZEŹNIA DROBIU 

JOLANTA  BAJON

 0,6740Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0480Odpady tworzyw sztucznych0702133028404856182147219Azet Products sp. z 

o.o.

 0,0600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,0260Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,0190Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3000Żelazo i stal170405

 0,1800Metale nieżelazne191203

 2 414,1400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086345916007822079557EKO-TECH II 

GRZEGORZ NAWROT

 10 899,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 424,1870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 885,3730Papier i tektura191201

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023653605896653003751 Prywatna Praktyka 

Weterynaryjna 

Szczepanek i 

Szabelska

 0,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706046398393345571003520Tadeusz Marszał

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004325756172145561GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIARSKA 

NASZE ZDROWIE 

S.C. H. BOROWSKA 

Z. BOCIAN G. 

JAGODZIŃSKA M. 

STEFANIAK

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5702167967671004112DIESEL SERWIS 

PIOTR MANIKOWSKI

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107
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 0,3000Metale żelazne160117

 0,1200Metale nieżelazne160118

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034105154686980008780Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny 

Roman Wasielica

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007341936222541768Studio Urody Iness 

Dominik Helczyk

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505936099680026054Ekspresowa Naprawa 

Protez Aleksandra 

Łubińska

 34,3000Skratki1908016305029757770006226ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 104,0000Zawartość piaskowników190802

 1 224,5000  244.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308195317771586094Prywatny Gabinet 

Dentystyczny 

Aleksandra 

Bąkowska-Skowalczyń

ska
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 14,2000Odpady tworzyw sztucznych0702133008847807642447321F.P.U."OKIBOATS" 

WOJCIECH OKIENKO

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0850Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,0100Opakowania z papieru i tektury1501013629570227811918391ZEDAN Sp. z o.o.

 1,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 94,5400Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401086341990777842003988PPHU M. ALWIN

 1,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

0104132500562836210002876KAMIENIARSTWO-BE

TONIARSTWO 

WYRÓB 

NAGROBKÓW 

ROMAN 

BANASIEWICZ

 2 656,6700Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706056343487039721039818AM TRANS PROGRES 

SP. Z O.O.
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 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096395949507772374891Apteka Cysterska 

Bogna 

Wyszyńska-Łopatka, 

Barbara Sobkowiak

 5,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DM35.20.A1400918606222565792EUROPEJSKIE 

KONSORCJUM 

KOLEJOWE WAGON 

SP. Z O.O.

 28,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 62,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Aluminium170402

 863,9000Żelazo i stal170405

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180040980656970013182PPHU PALIMEX SP. Z 

O.O.

 1,3200Zużyte opony160103

 4,9400Tworzywa sztuczne160119

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7070Żelazo i stal170405

 48,7400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.11.B3004203139721145911STARSPRINGS 

POLAND Sp. z o.o.

 397,7500Inne niewymienione odpady120199

1571



 0,1550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 22,7870Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1140Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012500282306181055745Z.U.H. KOLOR- 

SERWIS S.C. J. 

GRUSZKA I K.ŁUCZAK

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 0,0700Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,1930Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033105081126671268247Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ginekologiczno-Położni

cza Aleksander 

Słomiński

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305638537881259976INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOROTA 

MAZURKIEWICZ - 

BOR

 1,9800Opakowania z papieru i tektury1501012504870506181011104Augusto-Sopel 

Jabłońscy sp.j.

 1,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501016321528937811152285BOSCH SERVICE 

WALENCIAK

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8000Zużyte opony160103

 0,0960Filtry olejowe160107

 1,2600Tworzywa sztuczne160119
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023661311129721045411GABINET 

WETERYNARYJNY 

VET - HELP Natalia 

Busłowicz

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305915597791073305GABINET LEKARSKI 

PIOTR KROMER

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5705357227661049998PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. DENT. ANDRZEJ 

CISŁO

 140,5540Odpady tworzyw sztucznych0702133101339076650024037P.P.H. "EKO-ART-BIS" 

Józef Jaśkiewicz

 4,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500773806181199591LEK. ANDRZEJ 

JAKUBEK 

SPECJALISTA W 

POŁOŻNICTWIE I 

GINEKOLOGII

 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113630496347671701584AUTOKOSMETYKA 

Paweł Szczerbiak

 0,0300Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Aluminium1704025720008537630009041Stacja Diagnostyczna 

Mechanika Pojazdowa 

Marian Stańko

 3,2000Żelazo i stal170405

 0,1530Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083004713227642552638SGP POSZWA I 

WSPÓLNICY SP.J.

 0,1050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9610Żelazo i stal170405

 0,1100Papier i tektura200101
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305469497811030949GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. ADAM 

PAROWICZ

 0,0004Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183005794106211678475Marta Poczta Usługi 

Księgowe

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6700Zmieszane odpady opakowaniowe1501063014157006172189311JAMIKS KIDS 

FASHION sp. z o. o. 

sp. k.

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085720808697671137215Firma Motoryzacyjna 

WERRA Andrzej 

Misiak

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0780Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Zużyte opony160103

 0,1010Filtry olejowe160107

 0,0220Płyny hamulcowe160113

 0,0280Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,6150Metale żelazne160117
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 0,1600Metale nieżelazne160118

 0,1950Tworzywa sztuczne160119

 0,0350Szkło160120

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146398007059720989825"MEDICOR" SP. Z 

O.O. 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

LEKARSKO-STOMAT

OLOGICZNA

 0,0160Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 1,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,9310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6308899457851198394SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

LEK.MED. RAFAŁ 

KAPAŁA

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143009686669231662958Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w 

Wolsztynie

 0,0662Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 25,8500Żelazo i stal1704054102196526981404087WALPOL Walenty 

Ciesielski
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035721238118121611764Usługi Pielęgniarskie 

Iwona Krawczyk

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004503089720782099PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"PERIOFFICE" NZOZ 

AGNIESZKA 

KRĘGIELCZAK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009247466961839451NZOZ "PRO BONO" 

USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

HELENA 

NOWAK,MAŁGORZAT

A JURKOWSKA S.C.

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307565697781088268INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MAŁGORZATA 

KNAK-BUŁAWSKA

 8,2600Opakowania z papieru i tektury1501016397971857860003378PIEKARNIA - 

CUKIERNIA ŁOBZA 

SPÓŁKA JAWNA

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101300414880(Metpol 

Electrotechnology 

Urszula 

Karpińska-Burlaga) 

METPOL URSZULA 

KARPIŃSKA

 1,3370Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1400Żelazo i stal170405

 2,1500Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086302254297791003411P.P.H.U. "HEMI - 

GRAF" S.C.

 0,0090Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0170Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0190Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0250Inne niewymienione odpady090199

 0,0015Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201213003619877772555606Vento Logistic Tomasz 

Nowak

 0,3370Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0140Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0260Filtry olejowe160107

 0,3470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2400Żelazo i stal170405

 1,0340Odpady tworzyw sztucznych0702133000888477792274520ICH ESKENS POLAND 

SP. ZO.O.

 3,7600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 4,9040Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,9650Inne niewymienione odpady080199

 0,6910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,0720Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700458637631200692Gabinet 

Stomatologiczny 

Paczyńska Zofia
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022500320646220107849ZAKŁAD 

WYDAWNICZO-DRUK

ARSKI "POLIGRAFIA 

ZWD" S.C.

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308279807781152902SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

PRZEMYSŁAW 

SZKUDLIŃSKI

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6305939727791099612Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski Lidia 

Wojtkowiak

 50,0000Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

0402213000394877772829104Europa Trading Meble 

sp. z o. o. sp. k.

 1,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013003861606671658681ERYK Łabęcki 

"ELEKTRIK

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006457857891582822eMARKET 

24.PL-Prałat Adam

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304855677771059756JERZY MAŁYSZCZYK

 7,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102DI26.61.Z3004902137772959083MATBET BETON 

SP.ZO.O. I 

WSPÓLNICY SP.K.

 0,0115Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0800Tworzywa sztuczne170203

 0,0450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318002204072Konica Minolta 

Buisness Solutions 

Polska Sp. z o.o.

 0,1130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,7600Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0200696258992535233"NEWPLAST 

POLAND" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8200Opakowania z drewna150103
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020565506652571795Stomatologia Ewa 

Kaczmarek SMILE

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509389656211559776ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

KORCZAK I 

JANUSZKIEWICZ SP. 

Z O.O.

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102634236971642023INDYWIDUALANA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

KRYSTYNA 

NADARZYŃSKA

 53,0000  21.84Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202048903900108861046574GOBARTO 

DZICZYZNA Sp. z o.o.

(dawniej Hunter Wild 

Sp. z o.o.)

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0500Opakowania z drewna150103

 2,3100Metale żelazne160117

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0770Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 22,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016301810927770011925Zakład 

Ogólnobudowlany 

LENBUD Rajmund 

Lenartowicz
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 59,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0660Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024697087651639445Gabinet 

Stomatologiczny 

PRO-DENTICA 

Praktyka Lekarska 

Edyta Anczykowska

 2,0600Gruz ceglany1701021914550869581176804ELFEKO S.A.

 14,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397193057811341626INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOANNA 

SZAŁKOWSKA-SOBC

ZYK

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208572119689PHU ALFA JUSTYNA 

PACHOWICZ

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2800Zużyte opony160103

 0,1460Filtry olejowe160107

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Szkło160120

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 92,0910Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101001383552"FABOS" Sp. z o.o.

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136305417457790000741PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTU 

SAMOCHODOWEGO 

ŁĄCZNOŚCI 

"TRANSPOST" S.A.

 0,3430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0580Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116302821727791008756SUPERTAPE  

POLSKA  SP.ZO.O.

 1,7100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 1,1900Roztwory utrwalaczy090104

 14,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,6800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 108,2600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6304098797781028929"AUTOTECH" P.U.H. 

S.C.

 0,5100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4900Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

 0,6000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,9690Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,9690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700498107661036174Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna Kasprzak
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023006306485621640000AGROBIOVET Karol 

Wierzchosławski

 0,1320Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 13,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073014979217811225771MERITUM TEAM Anna 

Wojtkowiak

 47,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310029097871147626INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KRZESISŁAWA 

KOMAR-RYCHLICKA

 4,8300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004338476652802533M.A.R. SP. Z O.O.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501025721305737641682468PRODUKCJA OKIEN 

PVC USŁUGI 

SZKLARSKIE 

VITRO-PLAST OKNA 

ELIZA ZIMNIAK

 3,3000Szkło170202

 8,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013673446957661996543BUDOCOMPLEX & 

ALIM SP. Z O.O.
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 300,0000Gruz ceglany170102

 4,5000Drewno170201

 0,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101181156651029605Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Wojciech Buliński

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025700472607661024923GABINET 

WETERYNARYJNY 

MIROSŁAW 

PRZYDRYGA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033652798069231701782CM Wolsztyn Sp. z 

o.o.

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602144110495486961598384SP ZOZ MSW 

CENTRUM 

REHABILITACJI W 

GÓRZNIE

 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,3440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0900Skratki190801

 37,0000  2.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509426136181880484"DENTYSTA" S.C.

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103493436971512094N.Z.O.Z. 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"SANATIO"

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305640029720213349Gabinet 

stomatologiczny 

Krystyna Koszada
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600962317881939984EMILIA MUSKAŁA - 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 4,4200Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607080010366497660006024SPÓŁDZIELNIA 

PRACY 

KONSERWACJI 

URZADZEŃ 

PRZEMYSŁOWYCH

 31,0200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 43,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026312769437871813359POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

SZAMOTUŁACH

 5,8000Odpady tworzyw sztucznych0702133630166306981839514STERNA SPÓŁKA 

JAWNA

 2,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0500Aluminium170402

 0,3100Żelazo i stal170405

 2,3200Opakowania z papieru i tektury1501010048451317810014397PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŹOWE 

"ARTIFEX" LUDOMIRA 

MANIA

 1,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,3100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083110754486681391587WARSZTAT 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

"MACIEJ" DANIEL 

MACIEJEWSKI

 0,3800Filtry olejowe160107

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509471196181882856ZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA KALINIEC 

S.C.

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304484607811340880INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ALEKSANDRA 

GRĄDCKA

 0,0196Opakowania z papieru i tektury1501013653976937632008525PATIX Patrycja 

Kaczmarek

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304628917821294147PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIAN GOŁĄBEK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396910157771738747Gabinet Dentystyczny 

Kamilla Przywecka

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025715056057661250157USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

WIESŁAW WĘGRZYN

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668102737773280399PORĘBSKA & 

WALERCZYK-SAS 

LEKARZE DENTYŚCI 

SERDECZNA 

STOMATOLOGIA 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301740119720173443Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ryszard Stankiewicz

 744,5590Tworzywa sztuczne i guma1912042504520336181004541PW IMPORT EXPORT 

ANDRZEJ BANASIAK

 0,9890Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013008390126222675167Titanium Partners sp. z 

o.o. sp.k.
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 12,8900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1860Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 139,6250Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012502940316170000864JAROCIŃSKA 

FABRYKA 

OBRABIAREK S.A.

 0,0460Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,8210Opakowania z papieru i tektury150101

 15,7220Żelazo i stal170405

 0,1200Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 4,4800Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 94,3750Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202042509275136222292940PUPIL FOODS SP. Z 

O.O.

 94,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 56,1080Opakowania z papieru i tektury150101

 20,8610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3800Opakowania z drewna150103

 5,9010Opakowania z metali150104

 359,9800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043018345027811871413Kalińscy s.c. Hubert 

Kaliński Mateusz 

Kaliński

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116279718862537305Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Łukaszewska-Dziardzi

el
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 0,3000Opakowania z drewna1501033115593606652622340REKOPACK-ZAWAL 

SP. J.

 10,9800Żelazo i stal170405

 46,4600Tworzywa sztuczne i guma191204

 386,3800Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 215,1400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103410277773 000306971028754NZOZ "ORIS" 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

Dorota Obremska - 

Głowska

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033645078956681050550Małgorzata Mazurek 

Studio Urody

 0,2010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082506055486171173791Mechanika Pojazdowa 

Franciszek Jakubowski

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Zużyte opony160103

 0,2200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0190Tworzywa sztuczne160119
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6310421517871017119GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SKOCZEK HANNA

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083027972759680974704Zakład Przetwórstwa 

Rolniczego sp. z o.o. 

sp.k.

 2,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5000Żelazo i stal170405

 2,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396935405571326329Indywidualna Praktyka 

Położnicza Maria Jara

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych1501023009203756211337900Zakład Wielobranżowy 

Krzysztof Ostoj

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,1800Żelazo i stal170405

 0,0081Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183026728815140336079eSmoking Liquids sp. z 

o. o. sp. k.

 28,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0046Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4660Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0005Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 993,2520Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G52.48.G5708397937661652252"AGAZ" AGNIESZKA 

BIERKA 

WŁADYSŁAW 

MICHALSKI S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017514086211053551Gabinet Kosmetyczny 

Violetta 

Nowak-Tyczyńska

 0,5950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083102275776681023487ZAKŁAD UTYLIZACJI 

SAMOCHODÓW

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3600Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0150Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0380Płyny hamulcowe160113

 0,0570Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0910Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 145,5910Metale żelazne160117

 0,9990Metale nieżelazne160118

 0,9680Tworzywa sztuczne160119

 1,0040Szkło160120

 0,0280Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

1597



 0,3820Inne niewymienione elementy160122

 1,6360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0450Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023015303346652437542Jacek 

Brodecki-PIEKARNIA 

"JARYS" produkcja i 

sprzedaż pieczywa

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186308942489720541148"PRO-MOBILE" Blanka 

Słyk

 0,0020Inne niewymienione odpady100299

 0,0030Inne niewymienione odpady101399

 0,0010Metale200140

 6,1770Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052503034229680018511CENTRUM 

EKOLOGICZNE 

HYDRO-GEO-PLAST

 1 679,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053024097129721243803BWS EXPO Sp. z o. o. 

sp. k.

 1,0400Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 1,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6390Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1598



 55,6000Szkło170202

 0,0710Żelazo i stal170405

 4,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003777337890000054GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" 

WRZEŚNIA

 0,4760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,2400Żelazo i stal170405

 122,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056301551207790041326VICTORIA SP.ZO.O. 

SP.K.

 135,3400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 40,8270Opakowania z papieru i tektury150101

 16,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0890Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5400Tworzywa sztuczne170203

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509113926221756900NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

STOMATOLOGICZNY 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

"AS-DENT"

 6,8300Odpady tworzyw sztucznych0702131427563869512330751Marbad sp. z o.o.

1599



 12,2200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,9070Opakowania z papieru i tektury150101

 3,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3600Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0200Tworzywa sztuczne170203

 0,5400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406033005723717811558627AUTO-ZYCH 

PRZEMYSŁAW ZYCH

 0,6000Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1680Aluminium170402

 1,0420Żelazo i stal170405

 0,0110Inne niewymienione odpady0801992505695006211005316ZAKŁAD USŁUGOWY 

SLUSARSTWO, 

INSTALATORSTWO 

SANITARNE, C.O. 

JAROSŁAW 

WALCZAK

 0,0150Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0080Odpady spawalnicze120113

1600



 0,0160Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z metali150104

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2540Żelazo i stal170405

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5702048607641577292Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Wielgosz

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396470507792082223PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ 

"NOSOCOMA" S.C.

1601



 0,6000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062508292656211359557Mechanika Pojazdowa 

Naprawa Sprzętu 

Rolniczego Arkadiusz 

Stróżyk

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0430Filtry olejowe160107

 0,0190Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0090Płyny hamulcowe160113

 2,9800Opakowania z papieru i tektury1501016300731497821096298RODI 

GOSPODARSTWO 

OGRODNICZO-PRZET

WÓRCZE JACEK 

FRĄCKOWIAK

 0,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1820Opakowania z drewna1501034100877946971118115Bramgaz Tadeusz 

Jakubowski

 1,1300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6500Drewno170201

 0,0900Aluminium170402

 0,1500Żelazo i stal170405

 961,7000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082509660166222325616TECHNOPOL GROUP 

SP. Z O.O.

 25,2000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

1602



 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007563619950176215Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Jankowiak-Kruś

 1,0400Odpady proszków powlekających0802016320836377830006194P.P.H.U. JARKOM 

Mieczysław 

Jarmuszczak

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,7460Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,4960Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 4,1510Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6200Aluminium170402

 0,7180Żelazo i stal170405

 1,5400Zmieszane odpady opakowaniowe1501060120590535260204995MOSTOSTAL 

WARSZAWA S.A.

 3 800,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 289,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022152157851731813Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Monika Ksoń

1603



 0,0400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304003828219"AGRI PLUS"  

SP.ZO.O.

 0,0100Odpady z produkcji pasz roślinnych020381

 0,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0190Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0750Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1055Opakowania z papieru i tektury150101

 25,6548Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0218Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0464Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 6,0000Żelazo i stal170405

1604



 0,0180Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0032Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016310629177811154870Gabinet 

stomatologiczny Ewa 

Szymczyńska

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309554359720688561Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta 

Marcinkowska-Labarre

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013665753236080111933Mocek Spółka Jawna

 64,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2000Odpady spawalnicze120113

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Odpady tworzyw sztucznych0702133116004696661963170LAMINOMET  S.C.

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1605



 0,0010Opakowania z drewna150103

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028527846652996158Poradnie 

Stomatologiczne 

PRODENT Chybicka, 

Rybkowska spółka 

cywilna

 0,6580Odpadowa tkanka zwierzęca0201023019907517872105564Masarnia DAM-MAR 

S.C. Damian Ratajczak 

Marian Ratajczak

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501715416221424931INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

STOM. SŁAWOMIR 

ROGALSKI

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501013010969846191957171FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWA JURPOL 

PAWEŁ JURASIK

 0,0546Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311087977 00030PRZYCHODNIA 

LEKARSKA ESKULAP

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.30.A2500178636220005712OSTROWSKI ZAKŁAD 

CIEPŁOWNICZY S.A.

 98,2000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1 704,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,7200Inne oleje hydrauliczne130113

1606



 0,8000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,6000Gruz ceglany170102

 15,0000Żelazo i stal170405

 12,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,9000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,1000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406036395577367851613410EURO PRALNIE 

PRALNIA 

EKOLOGICZNO-CHEM

ICZNA S.C. J. 

FURMANIAK, 

M.BORUSIAK

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505812916221818191SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNY  

MAŁGORZATA 

BŁOCH-KARWACKA

 17,9600Opakowania z papieru i tektury1501013012457576060073187PH ROLPOL 

ŻYWIENIE ZWIERZĄT

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1607



 2,7000Opakowania z papieru i tektury1501013001931657792274767AGRI VET SP.ZO.O.

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 10,7180Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DN36.11.Z3110801716652367882Kamel A.K. Depińska - 

Folta sp. j.

 0,0200Tworzywa sztuczne200139

 0,2337Żelazo i stal1704050033457229680017457ALFA Naglik Ryszard

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052500238006180012805PPUH Daw Agnieszka 

Wieczorek

 0,3500Zużyte opony160103

 5,2000Żelazo i stal170405

 0,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012507158636221509107Zakład 

Usługowo-Produkcyjny 

Obróbka Skrawaniem 

Ryszard Wiśniewski

 0,2100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1 390,0000Odchody zwierzęce0201063020840497773103467FERMA DROBIU 

HUBERT LINKA

 0,3900Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086304031157811013939"EURO PRINT"  

SP.ZO.O.

 0,3750Odpady tworzyw sztucznych070213

 71,9800Inne niewymienione odpady070299

 0,5010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,1400Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312
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 0,7920Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,7370Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 3,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4100Opakowania wielomateriałowe150105

 1,9440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4510Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,3510Aluminium170402

 0,4090Żelazo i stal170405

 61,3200Opakowania z papieru i tektury150101011063584RUCH S.A.

 8,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 831,8100Papier i tektura200101

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.A5720502077661808889ZAKŁAD 

KOMUNIKACJI 

MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 5,4000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0340Żelazo i stal170405

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396085639720942290Praktyka Lekarza 

Rodzinnego "Amicus" 

Barbara Rodziewicz, 

Jadwiga 

Grzymisławska-Kołodzi

ejczyk

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002177185140222329KAMILLA 

MAZUR-NOWICKA 

LEKARZ 

STOMATOLOG

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2506818226181205328Gabinet Lekarski 

Wiktor Wilimborek

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych1501025702408147641194266K-M IMPORT 

KOŻUCHOWSKI-MAR

CINIAK SP. J.
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 40,7400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,4750Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501012506784416171309233PPHU JARGUM 

KAZIMIERZ 

STYBURSKI

 0,1400Opakowania z drewna150103

 2,3000Gruz ceglany170102

 7,4000Żelazo i stal170405

 0,0200Mieszaniny metali170407

 0,8500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136305436907820020519PW AKUBAT SYSTEM 

H. KUROWIAK P. 

RUTKOWSKI S.J.

 3,6760Inne baterie i akumulatory160605

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036315419837881103599NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ I 

SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

GABINET LEKARSKI 

BARBARA BER W 

OPALENICY

 0,3250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133668377117822694788MDTRONIC SP.ZO.O. 

SP.K.

 0,7950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509665206181890330Monika Kiszka 

Estetica Permament 

Make Up Artist
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 22,0890Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113G51.90.Z0127551145222439012PURE SOLVE 

POLSKA SP. Z O.O.

 23,5430Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510076026181914906Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek 

"SEPTIMA"

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych1501022515507086171131189Zakład Fryzjerski s.c. 

Ireneusz Dolata

 0,0050Opakowania z metali150104

 9,8600Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104085903155907690004863BAUMIT Sp. z o.o.

 41,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 7,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,5000Opakowania z drewna150103

 0,5100Zużyte opony160103

 6,5200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 58,7200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 779,4300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2 196,3600Odpady tworzyw sztucznych070213630319202POLIPAK  SP.ZO.O.

 3,2780Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 43,8120Opakowania z papieru i tektury150101

 163,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 69,0500Opakowania z drewna150103
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 0,9400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 9,0520Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250171883 00029Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

MEDYK-DENT

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705395597641233380USŁUGI 

PIELEGNIARSKIE 

BERNADETA PATER

 0,0690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103013250316651702574P.H.U. Akryl Jerzy 

Czajka
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033620255197811912661SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

LACUSMED S.C. 

MACIEJ LUCH, 

HANNA 

WALCZAK-LUCH

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310034127791076700GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DANUTA 

BARCZYŃSKA

 0,0100Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0920Opakowania z tworzyw sztucznych150102L75.11.Z4110504456972259898URZĄD MIASTA 

LESZNA

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 26,0000Papier i tektura200101

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2503645996221518974"STUDIO DENT" 

Gabinety 

Stomatologiczne 

Julianna Kowalska

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708552957671481622OŚRODEK 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ "MALWA" 

S.C. ROMAN RACA, 

DAGMARA RACA - 

PIEKARZ
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506444596181297655GABINET 

CHIRURGICZNY 

KRZYSZTOF 

DREWNICKI

 0,1430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022722617126261955793PRZEDSIĘBIORSTW 

HANDLOWO-USŁUGO

WE ZET MAREK 

ZAPIÓR

 2,5330  1.82Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026750987851356284Gabinet Kosmetyki i 

Masażu Bio-Natura 

Małgorzata Opielewicz

 0,3600Opakowania z papieru i tektury1501013101516506671004235PHU STOM Stanisław 

Różewicz

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Baterie i akumulatory ołowiowe1606016340772277891039638GOSPODARSTWO 

ROLNE 

KOCZOROWSKI 

BOGDAN

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103001853786972214513NZOZ LESZCZYŃSKIE 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

"Ventriculus" Sp. z o. 

o.

 0,0800Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215
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 4,7600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4640Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,7000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083003166336662026705PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE 

"AUTO-COMPLEX" 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0360Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1370Opakowania z drewna150103

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,4200Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 5,5000Metale żelazne1912026344200627771250336TRANS TRONIC 

Tomasz Maciej 

Ostrowski

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5700426177670001927Apteka "Pod Koroną"

 25,2500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022508349296171053992¦LUSARSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE "BIAŁEK" 

SŁAWOMIR BIAŁEK
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 0,9650Opakowania z papieru i tektury1501010062160505270204293WURTH-POLSKA SP. 

Z O.O.

 1,0450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307050757791077131GABINET LEKARSKI 

DR MED. PIOTR 

PUACZ

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321448539720036338PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARIA LEMPE

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501019705173219230020732PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE BIEGPOL 

GRAŻYNA 

BIEGAŃSKA

 3,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 31,3200Opakowania z papieru i tektury1501013013613347773148317KS MARKET 

SP.ZO.O.

 1,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,4480Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,5830Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6306286307791512489Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Waldemar Tokarski

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6310132507851368554GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RADOSŁAW ZIOMEK

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611296206182148360Centrum Medyczne 

Radmed sp. z o.o.

 0,0080Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z5702695977661140285PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TATIANA 

SOKOŁOWSKA (d. 

GASZYŃSKA-BĄK)

 0,2180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych1501023658796996192030795PROINWEST WOŁK 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 26,1102Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036303754137811011998TRANSGOURMET 

POLSKA Sp.zo.o.

 0,5700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 252,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 34,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,6400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 93,8452Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 19,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509474806211576740Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek i 

Położniczych 

"ELMED" s. c.

 0,0015Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186342987807881845496AVITUM  POLSKA  

SP.Z O.O.

 3,3862Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 27,9290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,1520Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,9978Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,7135Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1710Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092405433589542579260NOVOFARM SP. Z 

O.O.

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113647297337831743569PHSC CHEMICALS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0080Opakowania z metali150104

 0,0090Opakowania ze szkła150107

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 1,0200Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803656830167661995549Piekarnia Magdziarz 

sp. z o.o. sp.k.
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 1,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2410Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0980Aluminium170402

 1,2670Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305645807771502306GABINET LEKARSKI 

PANACEUM HANNA 

ŁASZEWSKA-KIEROŃ

CZYK

 0,0950Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602DL31.62.A0084933507810022356"ALTER" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0210Inne baterie i akumulatory160605

 0,0700Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001030004989007670000201SPÓŁDZIELCZY BANK 

LUDOWY

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,7840Żelazo i stal1704053021269907661438547Pal-Met Manuela 

Dłużyk

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701849107641039583KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

DANUTA 

NIKIEL-CZEKAŁA

 0,6690  0.00Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.52.Z5703617947631365677KRYSTAN 

STANISŁAW JURACKI
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 0,1380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501013027563367792422506Infracon sp. z o.o. 

sp.k.

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania z drewna150103

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 268,4050Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6308202807791290623GABINET LEKARSKI 

PEDIATRYCZNY 

DREWS EWA

 0,0250Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082710694386330003565JAS-FBG S.A.

 0,6350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010175209231628772INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RADOSŁAW DURA

 0,2550Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013103336066651840129MAR-DOM Marek 

Kwieciński

 0,2360Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203803026191199231693918JANTEX Sp. z o.o.

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103

 0,3740Odpady tworzyw sztucznych0702136304467167790018095AMB Andrzej Baraniak

 0,0800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,3800Opakowania z drewna150103

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701139907661033017Prywatna Praktyka 

Lekarska Edward 

Świerzyński

 40,1400Inne niewymienione odpady1201993020447657773224231KVADRAT SOFT 

CELLS sp. z o.o.

 5,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,8000Opakowania z drewna150103

 15,6550Aluminium170402

 1,1130Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6307476207821574958ELŻBIETA MAJKA 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105708565677641857838PPU "Blach-Lak" 

Mariusz Wyroślak

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103008286792GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO 

KRZYSZTOF 

BOBKIEWICZ
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 0,6800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223110681876661712172SIM KOŁO Iwona 

Sosnowska-Walczak

 1,3000Inne niewymienione odpady040299

 13,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.50.Z0004771046990008899ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

KUKLINOWIE

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033105192806651032085GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZBIGNIEW 

WIATROWSKI

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083028336347811900534OSUN SP. Z O.O.

 0,0200Filtry olejowe160107

 11,9600Inne niewymienione odpady0203992500224276210004160PPH Centnas sp. z 

o.o.

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012504232096180025104PPHU Ren-Dar Dariusz 

Szymański

 1,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0040Odpady spawalnicze120113

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania z metali150104

 1,1100Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.30.Z2505534266171961175PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNE "ROLPLON" 

SP. Z O.O.

 35,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6309827457791457980NAPRAWY 

SAMOCHODOWE 

"MIRAN" MIROSŁAW 

SPYCHAŁA

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016315068927880023088PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE ANDRZEJ 

RATAJCZAK
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 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 40,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043806767057773326411CHOLBUD Sp. z o.o. 

Sp. K.

 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501010083343736220105951Przedsiębiorstwo 

Skoplast Stanisław i 

Krzysztof Szkopek 

sp.j.

 17,7470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,8800Żelazo i stal170405

 1,2300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116343853257772672507BASF COATINGS 

SERVICES SP. Z O.O.

 1,6240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023115037506661592621Przychodnia dla 

Zwierząt Wypychowski 

- Grzegorz 

Wypychowski

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A5702980507641799578AUTO-SERWIS  S.C.  

MECHANIKA  

POJAZDOWA  M.  A. 

FANGROF

 0,1650Filtry olejowe160107

 0,1320Płyny hamulcowe160113

 0,2200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0120Metale nieżelazne160118

 0,2250Tworzywa sztuczne160119

 0,2100Szkło160120

 0,3380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1640Aluminium170402

 1,2500Żelazo i stal170405

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025739727792314159Gabinet 

Stomatologiczny 

ORTIS Ewelina 

Golusińska-Kardach

 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102562006971040962Przychodnia 

Stomatologiczno-Ortod

ontyczna Kodent s.c. 

K. Kochańska M. 

Kochański

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025700389177641214968USŁUGI 

LEKARSKO-WETERY

NARYJNE, LECH 

SZPURKA

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2500688146181425745Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara 

Drobniewska-Nowicka
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011595036222405195Gabinet Kosmetyczny 

DK Dominika 

Kowalewicz

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700473137661504741FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA WOJCIECH 

WATAŁA

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250117961Gabinet Lekarski lek. 

Hanna Marczuk - 

Zielińska

 2,5500Żelazo i stal1704052510091569680783625Zakład 

Kotlarsko-Ślusarski 

A.H. Pawlak
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 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039702811439231150879Specjslistyczny 

Gabinet Lekarski Anna 

Henschke

 36,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201014103031706971133379Pirex P.J. Reisner sp. 

j.

 0,0410Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,4720Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0520Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DK29.32.A2506525426221818363M-ROL sp. z o.o. sp.k

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 35,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,3800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,4500Opakowania z metali150104

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 57,0000Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310065502Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno-Ultraso

nograficzny

 17,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DH25.24.Z0004548997630008015SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW " 

PRZYSZŁOŚĆ"

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 16,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 41,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,0000Opakowania z drewna150103

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 3,0000Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

0603135700879107630003558HYDRO EXTRUSION 

POLAND Sp. z o.o.

 1,3000Odpady tworzyw sztucznych070213

 251,5400Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 161,9400Alkalia trawiące110107

 45,1200Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 18,5600Inne niewymienione odpady110199

 2,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5 371,0390Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 128,4000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 64,8200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 4,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 147,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 36,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 108,2200Opakowania z drewna150103

 17,8100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 38,4700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,3850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 17,4000Tworzywa sztuczne170203

 30,7000Żelazo i stal170405

 3 067,1600  1,227.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033694697806060059477Pracownia Urody 

Natalia Sobkowiak

 1,4400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.75.B2514570216222416595VOSSLOH SKAMO 

SP. Z O.O.

 0,6200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 12,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 289,8750Inne niewymienione odpady120199

 18,3500  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 3,5100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte opony160103

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,7600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,1200Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083023885137642349268"W & H" MECHANIKA 

POJAZDOWA 

WIOLETTA HEIMANN

 0,0810Filtry olejowe160107

 0,0440Metale żelazne160117

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032515843576182014145NSZOZ Poradnia 

Onkologiczna "Przy 

Rogatce" s. p.

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101DA15.33.A6305647467811153652"PYCHOTA" MAREK 

ZGARDA

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1080Opakowania z metali150104

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0100Mieszaniny metali170407
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 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4103668156971832479LESZCZYŃSKA 

LECZNICA 

STOMATOLOGICZNA 

DENT

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091000468907272651270"FARMAX" P. Grabka 

Sp. j.

 0,1600Tworzywa sztuczne i guma1912046302358477770004687MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

MIESZKANIOWEJ 

SPÓŁKA AKCYJNA

 1,8600Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,1600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,8000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160009957217661218805Gminny Ośrodek 

Kultury

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342534867781329803MICHAŁ KOSZLA 

"DOBRY POCZĄTEK"

 8,9500Skratki1908013662116737891763185ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

MIŁOSŁAWIU

 1,5200Zawartość piaskowników190802

 306,0000  40.10Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2514528686221173417INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA K. 

MOSTEK

 3,7000Opakowania z papieru i tektury1501013601756637811903679Krysiak sp. z o.o.

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Metale żelazne160117

 30,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,0000Żelazo i stal170405

 2 402,6200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053608436337773247077STOL-TAP Sp. z o.o.

 6,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,8500Papier i tektura191201

 0,0400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 1,4000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 1,7950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033661425707831751669MANDALA BEAUTY 

CLINIC Sp. z o.o.

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103027887507773240247Przedsiębiorstwo Usług 

Ochrony Środowiska 

ATTMA sp. z o.o.

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0500Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0090Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6303873857771766749Gabinet 

Stomatologiczny Artur 

Trapszo-Drabczyński

 0,1300Opakowania z papieru i tektury1501016397855787661747277Przedsiębiorstwo 

WIelobranżowe Marcin 

Osses
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 9,5130Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600335907891704550Agnieszka 

Bogdanowicz 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146311618037871798571NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH 

"SALUS" E.P. 

KOPACZYK S.C.

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143004737176222357208Geodezja Łukasz 

Krzywda

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.90.Z6309615887771818529QUERK PIOTR  

STACHOWIAK

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4200Zużyte opony160103

 0,1730Filtry olejowe160107

 1,5800Tworzywa sztuczne160119

 38,5000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,6500Opakowania z papieru i tektury1501013100496506650025781Hurt-Detal Zdzisław 

Korzeniewski Artykuły 

Spożywczo 

Przemysłowe
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 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111243916981603220OŚRODEK OPIEKI 

SRODOWISKOWO 

RODZINNEJ DOM S.C. 

WANDA BRUDŁO, 

ELWIRA 

SZPEJNOWSKA

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504866706171549121SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. KATARZYNA 

ZIOŁO

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych1501022515506906171131249Zakład Fryzjerski Irena 

Ignasiak

 0,0040Opakowania z metali150104

 0,1370Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016396788597871459337ANDRZEJ 

WRÓBLEWSKI

 0,0580Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania z drewna150103

 0,6700Żelazo i stal170405

 0,1200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3007569645140127447GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"ZDROWY UŚMIECH" 

ALEKSANDRA 

PLISZKA

 0,1600Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803172514712806172017484ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PUBLICZNYCH W 

LENARTOWICACH
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 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania ze szkła150107

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033684560906222586446SALON 

KOSMETYCZNY 

KWITNĄCY KWIAT 

Natalia Wiśniewska

 0,0670Odpady tworzyw sztucznych0702133002429177661910671NEW TRENDY 

PRODUCTION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 5,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3100Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4890Tworzywa sztuczne170203

 1,3690Aluminium170402

 0,1230Żelazo i stal170405
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 100,9110  20.18Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.13.A0083395546970017820ZAKŁAD 

MIĘSNO-WĘDLINIARS

KI KAMINIARZ sp. z 

o.o., Sp. K.

 0,0300Inne niewymienione odpady100199

 30,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 268,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,3200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396453057822125530NZOZ PIELEGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ VICTORIA 

S.C.

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3101172746651631070Prywatna Praktyka 

stomatologiczna Maria 

Kruszyńska-Paziewska

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082515794006222495270Przedsiębiorstwo Usług 

Technicznych i 

Budowlanych "Serwis 

Utrzymania Ruchu" sp. 

z o.o.

 1,7950Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 78,7200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 11,9650Żelazo i stal170405

 798,0000Odchody zwierzęce0201063012130719231576667FERMA DROBIU - 

ŚWIĘTNO BARTOSZ 

LEŚNIEWSKI
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 32,3250Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101767276661042636GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. IRENA 

PASTUSIAK-ŻURAWIK

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033647265006653002728City Dent sp. z o.o. 

sp.k. City Dent Clinic 

Poradnia 

Stomatologiczna

 0,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113026013846172204482ICA JAROCIN SP. Z 

O.O. SP. K. (dawniej: 

Italcolor Jarocin s.c.)

 0,7780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2200Skratki1908013115636406671656943GMINNY ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

 1,9400Zawartość piaskowników190802

 157,3200  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095720004227630003050APTEKA REMEDIUM 

Czesława 

Przyłucka-Weimann

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102844576651110856Gabinet 

Stomatologiczny 

Aleksandra 

Denderowicz
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 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A3004046046182041981Auto Naprawa s.c. 

Szymański i 

Kaźmierczak

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,1260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6397561579720981930NZOZ "ZDROWIE 

RODZINY"

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307393589720155020PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JAN CHODAKOWSKI

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101632456661026324Gabinet 

Stomatologiczny 

Grzegorz Leśniewski

 0,0620Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070603300567329POLLENA Kosmetyki i 

Mydła Naturalne sp. z 

o. o. sp. k.

 2,8610Zwroty kosmetyków i próbek070681

 696,4800Inne niewymienione odpady070699

 0,0410Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0020Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0090Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,1130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 404,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 14,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 13,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,6420Opakowania z drewna150103

 4,4130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 3,1100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0950Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0085Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3610Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

1644



 0,1900Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,5090Drewno170201

 0,0950Tworzywa sztuczne170203

 1,6960Odpadowa papa170380

 0,1800Aluminium170402

 18,0400Żelazo i stal170405

 1,0110Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,5310Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 50,1600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022500390436220110604Wytwarzanie Artykułów 

z Tworzyw Sztucznych 

Andrzej Stawik

 1,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,9330Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.14.F472053806Centrum Diagnostyki 

Laboratoryjnej (dawniej 

MARYLA 

DRYNKOWSKA-PANA

SIUK NZOZ CENTRUM 

DIAGNOSTYKI 

LABORATORYJNEJ)

 2,8590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1230Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093012773327851779694Apteka Św. Łukasza

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6300427009720012757MECHANIKA 

POJAZDOWA MARIAN 

SZUNIEWICZ
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 42,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052509594306171944484LENWIT-FORNIR SP. 

Z O.O.

 2,4100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1500Opakowania z metali150104

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,5400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110162982635250007738POWSZECHNA KASA 

OSZCZĘDNOŚCI 

BANK POLSKI S.A.

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,2640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3020Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 3,7230Tworzywa sztuczne170203

 1,9450Żelazo i stal170405

 0,3170Mieszaniny metali170407
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 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007771916171267612Gabinet Lekarski Ewa 

Ciesielska-Kidoń 

Specjalista Pediatra

 210,2400Odpadowa masa roślinna0201036312426487781340880ANECOOP POLSKA 

Sp.z o.o.

 53,3600Inne niewymienione odpady020399

 116,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 10,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6000Opakowania z drewna150103

 40,7200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 241,7800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,2680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146320290817790041243"TECHEM"-TECHNIKI 

POMIAROWE SP. Z 

O.O.  POZNAŃ

 1,2140Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,5070Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110871736671181606EWA WEŁMIŃSKA 

CHRZAN

 0,0100Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,3000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016396269347822126713NZOZ "Salvita" sp. z 

o.o.

 0,3000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0010Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107
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 0,1990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182506433886181459537Apteka "Rogatka" Sp. 

j.

 0,0330Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023634754726191934684PRZEMYSŁAW 

LEŚNIAREK GABINET 

WETERYNARYJNY 

Amicus

 4,9400Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810004776537630006226ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

PRZYSZŁOŚĆ

 0,6700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113
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 0,1260Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0140Inne niewymienione odpady160199

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 14,2400Żelazo i stal170405

 7,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112500764756220009555PHPU Olejnik Jacek 

Olejnik

 1,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,5200Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 36,0800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Opakowania z drewna150103

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 21,1580Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

1101143018951206182137439HS Kalisz sp. z o.o.

 1,7160Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5640Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3350Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,1630Inne niewymienione odpady120199

 31,7760  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,0250Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6220Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,4440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Żelazo i stal170405

 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.G6312362347871805035INSTAL- MET ALINA  

BROMBER,  ANNA  

GALASIŃSKA  SP.J.

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 252,6200Odpadowa masa roślinna020103140950351 00091CARGILL Polska sp. z 

o.o. Oddział w Kaliszu

 80,8280Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 31,0800Odpady z produkcji pasz roślinnych020381
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 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 83,6190Opakowania z papieru i tektury150101

 26,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2000Opakowania z drewna150103

 0,6770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,5910Żelazo i stal170405

 0,0042Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504306236220023897EKO-Inżynieria sp. z 

o.o.

 2,5990Opakowania z tworzyw sztucznych150102DN37.10.Z3103508236652263579PPHU KONSORT S.C.

 70,4640Opakowania z metali150104

 2,2490Żelazo i stal170405

 0,7600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 872,5000Odpadowa serwatka0205800033525806180042255SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA LAZUR

 6,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 18,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 247,6000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z6343184877772301343GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU JAROSŁAW 

SZAJ

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083019367056080084231CAR-SERVICE 

Bartosz Szymański

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 7,5700Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303073000560207842302099"FEHLING-POLSKA 

WYDAWNICTWO" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 80,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 792,9200Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202013688007297851804417PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWE JO - L 

SP. Z O.O. SP.K.

 10,1200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310235223Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Konrad Chmielecki

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083688621279680988959Partner Maszyny sp. z 

o.o.
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037302327808271330251PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KATARZYNA 

BASZCZYŃSKA-ZAJĄ

C

 0,1400Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6345542947871283594Punkt Apteczny 

"Centrum Zdrowia"

 21,6000Opakowania z papieru i tektury1501010080560985270203603INTER IKEA CENTRE 

POLSKA S.A.

 0,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 52,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2500774286181437688SPECJALISTYCZNA 

PROFILAKTYKA 

LEKARSKA IWONA 

JANCZAK

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307212527871276996Gabinet 

Stomatologiczny 

Mieczysław Złomaniec

 0,0002Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0020Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 142,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076302203507790052815"CIEPŁOWNIK"  

SP.ZO.O.
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 1 182,9400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A3001837936191953919"DIG-NET" Sp.j. JAN I 

MAŁGORZATA 

LENART

 0,0590Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 23,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,7130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101862816651710556VITAL Jolanta Krucka

 45,1800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402225701209037640006558"KETTLER-POLSKA" 

SP.Z O.O

 0,0510Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 10,9510Opakowania z papieru i tektury150101

 9,8580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0320Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0460Aluminium170402

 1,5820Żelazo i stal170405

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103009324447631683874Elektromechanika 

Pojazdowa 

"TOMTECH" Hubert 

Tomaszewski

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2750Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013021581737671696908AUTO-BIS sp. c. Paweł 

Bury, Piotr Braun, 

Bogdan Paluszkiewicz

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0110Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,4100Metale żelazne160117

 0,0170Metale nieżelazne160118

 0,0050Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010521946671736429MED-DOM s. c.

 0,1920Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093004923767822379118APTEKA 

"ANTIDOTUM" SP. Z 

O.O.

 0,2100Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.50.Z0004769846980005652ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

SPŁAWIE

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0050Inne niewymienione odpady160199

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 2,2500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223004709666191104669LESZEK LIPIŃSKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"DOMENA -DUO"

 0,6000Opakowania z papieru i tektury1501015702275647671009606USŁUGOWY ZAKŁAD 

BUDOWLANY SKŁAD 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

JERZY ŻAK

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103
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 2,5000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 5,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8000Drewno170201

 0,6480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214000017756 002777811642368ZUS I Oddział w 

Poznaniu

 0,4250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1370Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102630746890 000237831099269NZOZ Przychodnia 

Lek. -Stom. Przy 

Uniwersytecie 

Ekonomicznym w 

Poznaniu

 0,0999Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 1,0000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181A01.11.A4101826826960012844PPHU TERRA SP. Z 

O.O.

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5000Metale żelazne160117

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308250757771654789Gabinet Lekarski Jacek 

Koźlik

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140929101015542406907APTEKA CEFARM 

SP. Z O.O.

 0,2770Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 5,2600Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

1012086395318667841064829P.U.  WIERCENIA   I   

CIĘCIA   MACIEJ   

CHLEBANOWSKI

 62,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 21,3500Gruz ceglany170102

 5,1790Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,6250Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402093102303616681023754PPUH "SIGMA" 

Zbigniew Weber

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110A01.30.Z9705546067641033178Gospodarstwo Rolne 

Przemysław 

Leśniewski

 4,3580Żelazo i stal170405

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084103865806971883614Firma 

Usługowo-Handlowa 

Szulc Tomasz
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100721986661041105JOLANTA KOWALIK 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102507042916221950275Fryzjerstwo Damsko 

Męskie Joanna 

Mądrzak

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.51.Z2718329346340013565CENTRALA ZBYTU 

WĘGLA 

"WĘGLOZBYT" S.A.

 0,1960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1530Filtry olejowe160107

 0,2200Tworzywa sztuczne160119

 0,0510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 22,1000Żelazo i stal170405

 0,0400Metale żelazne1601176310038147791902546"PERSCHMANN" SP. 

Z O.O.

 0,0072Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023102011876680006251LECZNICA DLA 

ZWIERZAT S.J.
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 3,1220Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

0702143024428626652991824Konimpex Chemicals 

sp. z o.o.

 3,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DM35.20.B5700531247660001699ZAKŁAD USŁUG 

TECHNICZNYCH 

WĄGROWIEC JÓZEF 

KOSIŃSKI

 0,1200Inne niewymienione odpady080199

 0,3500Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

100115

 3,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,3950Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 6,2570Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,9800Odpady spawalnicze120113

 793,1200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 5,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,3400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 290,0000Metale żelazne160117

 7,7500Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 103,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013026802257822570135KOLITA SP. Z O. O. 

SP.K.

 17,3300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,6140Opakowania z metali150104

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035721369437661517672Indywidualna Praktyka 

Lekarska Justyna 

Lepka-Domagała
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 0,8700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250932939 000116181883577ZESPÓL LEKARZY 

ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z 

O.O. ZPOZ "POLMED"

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.53.B5721354587671471894Pokrycia Dachowe 

"EURODACH" Monika 

Wacek

 3,0000Opakowania z drewna150103

 0,5000Mieszaniny metali170407

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508359236181252842Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Świec

 37 237,9000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011121426530315272640420BA GLASS POLAND 

SP.ZO.O.

 0,8400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 131,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 60,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,9500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 16,6400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,9000Zużyte opony160103

 22,4000Inne niewymienione odpady160199

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 165,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 18,8000Gruz ceglany170102

 11,6000Żelazo i stal170405

 15,3900Metale żelazne191202

 274,5800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013009498876211776019BOWLING CENTRUM 

POLSKA S.C.

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082500368896170126246Zakład 

Elektromontażowy 

Wiesław Kuliński

 1,1200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2,1200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122514995006171984532DELUX KAZIMIERZ 

KRUK

 0,4760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 52,9900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056305340827890004603"TAMAR" 

D.MARCHWICKI, 

T.MARCHWICKI, 

K.MARCHWICKI - 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z6345463667811648000GABINETY 

LEKARSKIE 

"MEDICOR" 

MAGDALENA 

HAUSER-MICHALSKA

 0,4780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1230Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032508600456181858556AUTO-HOP 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

MOTORYZACYJNE 

S.C. - 

T.TOMECZEK,P.BARA

NOWSKI

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1540Aluminium170402

 0,5020Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3001892127821965995GABINET LEKARSKI 

LEK. MED. DOMINIKA 

MAY
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 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703495577670003263"HAMER" 

IMPORT-EKSPORT 

MASZYN MAREK 

JARSKI

 0,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0300Metale żelazne160117

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0530Opakowania z papieru i tektury1501013623631797822590066PRECIO S.C.

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023025897086991887319Usługi Lekarsko - 

Weterynaryjne Karol 

Andrzejewski

 0,0380Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201216395900827771841190Biuro Handlowe LOBO 

Bożkiewicz Jacek

 0,7500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,7000Żelazo i stal170405

 0,0460Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.10.Z017319027 00084PKP POLSKIE LINIE 

KOLEJOWE S.A. 

Zakład w Szczecinie

 164,2540Żelazo i stal170405

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304421217821645724Gabinet 

Ginekologiczno 

Położniczy Grażyna 

Derezińska-Kozłowska

 2,5000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308004824011ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNO-WY

DAWNICZY 

"REPRODRUK"

 0,0190Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136302388927851016476INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA lek. 

stom. Michał 

Maćkowiak

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023010259556222699268Przychodnia 

Weterynaryjna 

"LABEK" KAtarzyna i 

Adam Szubert s. c.

 0,0030Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605060002468016181349990III LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E IM.MIKOtAJA 

KOPERNIKA

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011565519721021250PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO NZOZ 

"PRO-VITA" IZABELLA 

GRUCHALSKA

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010033645476220001654Usługi Budowlano 

Kanalizacyjne 

"Budokan" Czesław 

Gwizdek

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 5 603,8400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 2,6090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138110843258521962912ENEA OŚWIETLENIE 

SP.ZO.O. ODDZIAŁ 

POZNAŃ

 0,3540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 50,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,7700Aluminium170402

 5,9000Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307923709720135827Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski i 

Endokrynologia 

Katarzyna Łącka

 0,1790Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004792219230025416SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNEJ 

"AGROFIRMA",WRONI

AWY

 0,9950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0270Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,3700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0203Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,0023Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 25,0000Inne niewymienione odpady1013999307614508941025373CENTRUM 

TECHNOLOGICZNE 

BETOTECH Sp. z.o.o.

 0,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013809161157642527379Warsztat 

Samochodowy Daniel 

Strug

 0,0080Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,9830Żelazo i stal170405
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5700567377661035878NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ I ZESPÓŁ 

PORADNI 

SPECJALISTYCZNYC

H PULS

 0,0300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016320664557771008693DREWIN - Zakład 

Stolarski Tomasz 

Hadasik

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4780Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800003191807630004428PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁU 

METALOWEGO 

"POMET"

 0,0040Inne niewymienione odpady080199

 60,9840Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 107,9610Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 15,1520Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,8360Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 4,3650Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0810Inne niewymienione odpady120199

 0,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,4160Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1390Opakowania ze szkła150107
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 0,1640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,0470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0350Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3750  0.83Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

191105

 1,8100Odpady proszków powlekających0802015700187777661584378Farat Michał PPH 

Dor-Piask

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036325050157771805219GABINET 

OKULISTYCZNY 

IWONA 

PRZYBYLSKA-RYBCZ

YŃSKA

 25,7010Odpady tworzyw sztucznych0702130222881428992748437Besser Poland sp. z 

o.o.
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 12,4800Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 25,7100  0.00Wodne ciecze myjące120301

 7,3760Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 17,0690Żelazo i stal170405

 0,6700Opakowania z papieru i tektury1501016398435197772548167"LEPIKO" SP. Z O.O.

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 90,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 72,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2800Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700497727661405803Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Alina 

Miedzińska

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103630709268 000257821203475NZOZ 

Chirurgiczno-Ortopedyc

zny

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013015385837661624043ZUH "JARGUM" 

Jarosław Gorzelak

 0,0100Opakowania z drewna150103

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,0200Zużyte opony160103

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102914706681372791GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JADWIGA CERBST - 

FIC

 0,4000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305073000158317811760553Przedsiębiorstwo 

Techniczno-Budowlane 

NICKEL sp. z o.o.

 1,5200Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107
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 21,0500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,9000Gruz ceglany170102

 0,7000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,3000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 0,0072Aluminium170402

 15,7780Żelazo i stal170405

 3 128,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 865,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,3200Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509328916211260735"VENI-MED" 

Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska

 0,0340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182508551796191994284GMINA RYCHTAL

 12,0000Skratki190801

 102,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083025153256080107570"GRANDAUTO" S.C. 

GRZEGORZ 

KOCIŃSKI,SEBASTIA

N GRZYBOWSKI

 2,7400Zużyte opony160103

 1,3800Tworzywa sztuczne160119

 0,2300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0250Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,8950Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,6470Aluminium170402

 20,8000Żelazo i stal170405

 1,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012507665476191100312PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE EW-RO 

ROMAN KOZŁOWSKI

 17,7200Żelazo i stal170405

 3 107,4000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207806396284077861015567PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

MIROSŁAWA 

PINECKA

 11,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 10,9800Opakowania z papieru i tektury1501010154902021230993241"ROHLIG SUUS" 

LOGISTICS S.A.

 3,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396464577822126386pielęgniarski ośrodek 

medycyny 

środowiskowo-rodzinne

j "PIELMED" S.C.

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053004255237772944733RYBIŃSKI SP. Z O.O.

 26,8300Opakowania z papieru i tektury1501013609503757811907536DK MARKET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4130Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,8000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001033027869307773240164EURO-ASTAR sp. z o. 

o.

 3,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2300Żelazo i stal170405

 1,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086396345087811366997"AUTO MOTO TRANS" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE MICHAŁ 

TRONOWSKI

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1150Tworzywa sztuczne160119

 0,5690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0208623876151825701ArtDent 

Stomatologiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506337639680165293Gabinet Lekarski Irena 

Michalska
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5708648747641529784PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNA HANNA 

KRĘCKA

 1,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B3100010116681014732USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

SKUP I SPRZEDAŻ 

SAMOCHODÓW 

KOWALSKI DARIUSZ

 0,1210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 20,4000Zużyte opony160103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6307070397811039531GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. HANNA 

MARCHOCKA

 0,1630Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083016549356971638487Firma Usługowo 

Handlowa Renata Zając

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,3000Zużyte opony160103

 0,0610Filtry olejowe160107
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015511067831667130FUNDACJA SIGNUM 

CARITATIS

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701363537661044280Witold Czech 

GABINET 

LEKARSKO-STOMAT

OLOGICZNY

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342078427841573175GABINET 

PROFILAKTYCZNY 

MARZANNA 

ŚRONKOWSKA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111059596671213720Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Angelika Frankowska

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103131306681111895SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO 

POŁOŻNICZY 

DOROTA WIESIOŁEK

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143027956266222571781Bakar Aleksandra 

Karczewska Górska
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,9200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063009587746222359236Mechanika Pojazdowa 

Łukasz Marchwiacki

 3,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Filtry olejowe160107

 1,9000Metale żelazne160117

 0,2500Tworzywa sztuczne160119

 0,2500Inne niewymienione elementy160122

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397362037821363500NZOZ "ZDROWIE"

 1,7390Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053011914706652680633LIS-PLUS Katarzyna 

Liskowska - 

Muszyńska

 2,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 11,0560Zużyte opony160103

 0,1230Filtry olejowe160107

 0,1600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3470Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 205,9840Metale żelazne160117

 7,1420Metale nieżelazne160118

 6,5300Tworzywa sztuczne160119

 1,2360Szkło160120

 0,7140Inne niewymienione elementy160122

 3,8170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0640Inne niewymienione odpady080199004819843P.H. "SMORAWIŃSKI I 

SPÓŁKA" SP.J.

 0,0800Inne niewymienione odpady120199

 4,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0330Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 1,8450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4410Zużyte opony160103

 0,4740Filtry olejowe160107

 1,2000Płyny hamulcowe160113

 5,2560Tworzywa sztuczne160119

 0,1900Szkło160120

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Inne baterie i akumulatory160605

 2,5420Papier i tektura191201

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110630637014MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ WODOC. I 

KANAL. SP. Z O.O.

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0920Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0080Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 2,0410Tworzywa sztuczne170203

 9,0480Żelazo i stal170405

 77,0000Skratki190801

 54,0000Zawartość piaskowników190802

 14 505,9000  1,447.51Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 128,2000  0.90Osady z klarowania wody190902

 0,0070Inne niewymienione odpady190999

 418,0000  2.90Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 5,7000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020004789837870000565ROLNICZY KOMBINAT 

SPÓŁDZIELCZY w 

Wilczynie

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 337,2600Opakowania z papieru i tektury1501010048244717820006169WIELKOPOLSKA 

GILDIA 

ROLNO-OGRODNICZA 

S.A.

 16,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,2400Opakowania z drewna150103

 1,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101420844789512295931LINETECH S.A.

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503638906181308749Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata 

Ławińska-Szyszko

 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014211487772719321Prywatna Praktyka 

Lekarska Hubert 

Bochyński

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396749797792094887GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK 

PIELĘGNIARSKI 

OSRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "OPIEKA" 

S.C.

 0,5200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010009676827840010412ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

SIEMIANOWIE

 0,0660Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,3900Opakowania z papieru i tektury150101DG24.13.Z6345614087772761056AGROCHEMIA 

POLSKA SP. Z 

O.O./HYPRED 

POLSKA sp. z 

o.o./Kersia Polska Sp. 

z o.o.

 4,5920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7700Opakowania z metali150104

 0,5500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,1590Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 2,3090Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,7760Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,3390Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 297,6700  2.98Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,4100Bitum050117DG24.66.Z6301806787810019147MC BAUCHEMIE SP. 

Z O.O.

 1,4800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 1,8250Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 0,9100Odpady zawierające niebezpieczne 

silikony

070216

 2,3690Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,3060Inne niewymienione odpady070299

 0,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 2,4400Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,6780Odpady izocyjanianów080501

 17,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Opakowania z drewna150103

 15,1400Opakowania z metali150104

 93,8400Opakowania wielomateriałowe150105

 10,9200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 342,4600  8.56Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 198,6500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 512,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 3,8700Żelazo i stal170405

 5,6200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3300Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800010530107890000189"SPOŁEM" 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW 

WRZEŚNIA

 7,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0224Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,1500Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0720Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004781097840041447ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

PROMNO

 0,0280Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010147628942879947Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Kamila Bininda
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 14,0400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043210132679551958086PROSPERITY 

BARBARA 

GROENWALD-NAKON

OWSKA

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 12,0940Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 47,1880Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0918Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2282Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,6500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 19,1100Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801081405773375213390430BLISKA SP. Z O.O.

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 14,2000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z6395298527772327443FABRYKA  OKIEN I  

DRZWI  "DAVEX" V.A. 

GRZEŚ  SP.J.

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 18,3000Szkło170202

 15,8000Tworzywa sztuczne170203

 2,1400Aluminium170402
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 3,3520Żelazo i stal170405

 52,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016346168207820065858PRZEDSIĘBIORSTWO 

"HYDRO-GAZ 

SWARZĘDZ" HENRYK 

WOJKIEWICZ

 4 178,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0150Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035702289907661016728P.P.U.H. "ELKAR" 

Andrzej Rychlik

 0,2580Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Filtry olejowe160107

 53,1950Odpady tworzyw sztucznych0702136397404307772468563AK sp. z o.o.

 0,0430Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 12,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 29,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 26,3360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania z drewna150103

 1,2700Opakowania z metali150104

 54,6900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,3250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,1830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4780Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,5800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,6100Żelazo i stal170405

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100890466681097652PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

SPEC. IZABELA 

DĄBROWSKA

 0,1500Oleje i tłuszcze jadalne2001255720810017641681842Restauracja Dworek 

Galeria Koper Anna 

Koper

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101488116991050521Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Jolanta Puślecka
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 0,6150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012809377773141338NZOZ "VIGILAX" Sp. z 

o. o. - sp. k. 

Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708849027642331570NZOZ MEDICUS s. c. 

M. K. Łukasiewicz, 

Poradnia 

Stomatologiczna

 0,0010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086305915077771421298AUTO-ELEKTRYK 

Przemysław Strugarek

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0010Metale nieżelazne160118

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,7000Oleje i tłuszcze jadalne200125040007229 000317781460012BAR CARITAS

 25,4720Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022503255476221000119PUH Świerk Zbigniew 

Świerkowski
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 0,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,5000Żelazo i stal170405

 238,9800Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z6310089417791906082EUROCASH  S.A.

 85,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 306,0550Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 7,9000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0990Opakowania z papieru i tektury1501013005084917792307857ARDEA POLSKA SP. 

Z O.O.

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Tworzywa sztuczne170203

 0,0690Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307860627821016218Marlena Mosualik 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 3,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2501639036170250070"MEBLEX" ZAKŁAD 

STOLARSKI 

WŁODZIMIERZ 

BAŁASZ
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 0,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0080Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DL33.10.A0004180767770000123WYTWÓRCZO-USŁUG

OWA SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Papier i tektura200101

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039706626849231443972SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOANNA 

WALIGÓRSKA - 

STACHURA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027328095140336228Goncerzewicz sp. j.

 3,0630Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101632052163PPHU  "A-LIMA-BIS" 

SP. Z O.O.  ŚRODA 

WLKP
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 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,7400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Miedź, brąz, mosiądz170401

 219,8930Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003826477772252604Indywidualana 

Praktyka Położnej 

Marzena Wilczak

 0,0250Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.12.Z3102887396651056329N.S.Z.O.Z. "CHIRON"

 0,5843Opakowania z papieru i tektury1501016342979347811016889MAŁGORZATA 

TOMCZAK

 0,1568Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6346473347641664341PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LUBDENT 

KATARZYNA 

KUCZKO-SUŁEK

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092928747706562196566Apteka Corax
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 5,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072509687656211202442TOMEX TOMASZ 

ŚNIATAŁA

 0,0120Aluminium170402

 5,7000Żelazo i stal170405

 0,0030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086304580047771415613MIECZYSŁAW 

MARCZYŃSKI 

WARSZTAT 

ŚLUSARSKO-MECHA

NICZNY

 0,1000Metale żelazne191202

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000793577792017912Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Łukasz Borucki

 1,1750Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103DD20.10.A5708872957661753183MARTYNA SP. Z O.O.

 5,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

1694



 5,6400Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2516516806181243889FIRMA "RELAX" 

BOŻENA WÓJCIK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308186267811113747GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

KASPRZAK-MEIXNER

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033628307299680868304Adamus-Med Tomasz 

Adamus

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101G52.31.Z3100029806680000337Apteka "STARS" Sp. z 

o. o.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0420Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501013024044136650009121Avadom Grzegorz 

Gwizd

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395466499231253355GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. PIOTR 

SIKORA

 0,6500Opakowania z papieru i tektury1501014102494756970020868PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNE DŁUGIE 

STARE SP.  O.O.

 29,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7900Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303628537811065250Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Wiesław Blumski

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5721432687751076036GABINET LEKARSKI 

BOGUMIŁA 

KRUGER-POLITOWSK

A
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 0,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086306879347771319625Mechanika Pojazdowa 

Jan Kamiński

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,7968Żelazo i stal170405

 0,9370Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013023122377661767564Damrol Piotr Wichłacz

 0,1380Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,6860Aluminium170402

 0,1000Żelazo i stal170405

 484,5000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.B6344195447792194028OKECHAMP  S.A.

 0,5400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 0,0320Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 77,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 240,9520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7400Opakowania z drewna150103

 51,6400Opakowania z metali150104

 107,6200Opakowania ze szkła150107

 0,7270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,7700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 15,2700Żelazo i stal170405

 13,5800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 10,4800Skratki1908016312583077871997678GMINA OBRZYCKO

 10,5600Zawartość piaskowników190802

 430,0000  25.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 117,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107F45.22.Z2501139866220003274PPUH ANFRA 

FRANCISZEK 

ANTCZAK

 0,1800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301042501756806211026991Stolarstwo Adam 

Sowiński

 0,0010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0010Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056311151637891083993Radziałowski Roman 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Ułsugowe

 5,9600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105300207080MODERTRANS 

POZNAŃ SP.ZO.O.

 4,0880Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1600Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 8,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,0820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0920Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 21,9510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 145,6000Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118
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 13,1700Tworzywa sztuczne160119

 1,1800Szkło160120

 7,0100Inne niewymienione elementy160122

 0,0760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009674487842026995INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA - 

EWA 

MIEDZIŃSKA-STOCH

MIAŁ

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705117627641378701PRZEDSIĘBIORSTWO 

MEDYCZNO-USŁUGO

WO-HANDLOWE 

JUSTYNA 

JASNOSZ-CAŁKA

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.50.Z0004793047890000108ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

KĘBŁOWIE

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,5370Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026303416737880026247USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

LUCJAN CIERLIK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397999947641364886NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA

 0,0510Opakowania z papieru i tektury1501012508645576211231981Anna Pabich Stolmat 

PHU

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007736266681775603Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata Żółtaszek

 19,2550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B3019839177642662580AUTORYZOWANA 

STACJA DEALERSKA 

TOYOTA UKLEJA 

SPÓŁKA JAWNA

 10,0950Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 1,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,4800Zużyte opony160103

 1,6600Filtry olejowe160107

 3,0440Metale żelazne160117

 1,3300Tworzywa sztuczne160119

 3,8400Szkło160120

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.A5720363027661990084Gimnazjum Nr 3 Gminy 

Wągrowiec im. 

Henryka Sienkiewicza

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3710Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083012911256681881386Czę¶ci Samochodowe 

Michał Lament

 1,0700Zużyte opony160103

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1730Zbiorniki na gaz skroplony160116
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 17,9820Metale żelazne160117

 1,5650Metale nieżelazne160118

 1,2790Tworzywa sztuczne160119

 0,7730Szkło160120

 0,2480Inne niewymienione elementy160122

 0,1970Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023666917407861707265Gabinet Weterynaryjny 

Vetmedicus Magdalena 

Powroźnik-Działak. 

Krzysztof Łazuka S.C.

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142509654206221797997Powiatowy Urząd 

Pracy w Ostrowie 

Wielkopolskim

 0,0415Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4850Opakowania z papieru i tektury150101DA15.87.Z5703144937661175757SKLEP  "WEGA" 

DOROTA 

JANUCHOWSKA 

(dawniej ZPHU 

"WEGA" DOROTA 

JANUCHOWSKA)

 0,1760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6200Opakowania z papieru i tektury1501012500203226210002020ADPAL ZAKLAD 

PRACY CHRONIONEJ 

"ADPAL" ADAM 

SZCZEPANIAK

 3,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2508563226211394134Gabinet Lekarski 

Wiesław Kownacki

 18,9500Metale żelazne160117DK29.56.A6397117527661704641FABRYKA BUDOWY 

MASZYN AVERMANN 

SP. Z O.O.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136395933609720062850ELJAN ZAKŁAD 

USŁUGOWO- 

HANDLOWY 

ELŻBIETA 

ŁUKASZEWICZ

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083101662106660012900GOSPODARSTWO 

NASIENNO-ROLNE 

"BOVINAS" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ W CHODOWIE

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7300Opakowania z papieru i tektury1501013026142406080107819ZAKŁADY 

TŁUSZCZOWE 

'WERBLIŃSKI' 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z drewna150103

1704



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102240476651589209Gabinet 

Stomatologiczny 

Elzbieta Przybylska

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308495847871337462Gabinet 

Stomatologiczny 

Andrzej Paziewski

 16,6700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803644049657010575102DeVeris Polska Sp. z 

o.o.

 0,2710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111228776981601712Medicare Polska S.A.

 48,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105250856517PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PROSPERO" ZENON 

RABIEGA

 0,8780Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,7200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2279Opakowania z papieru i tektury1501013025998656181260209PHU Karina 

Garczewska

 0,0690Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,6000Odpady proszków powlekających0802015703552797631761539GELG SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 27,5300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 876,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 15,5100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 10,2600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 80,6000  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,1400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 5,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0020Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083697186399721287551ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

VACAT Sp. z o.o. R. 

Stanicki

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2 308,4000Odchody zwierzęce0201063018872206972241680Ferma Drobiu Michał 

Jęśkowiak

 10,5270Zgary i żużle odlewnicze101003DL31.61.Z6397822327792126423KIMBALL 

ELECTRONICS 

POLAND SP. Z O.O.

 0,3150Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 240,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 216,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 85,4700Opakowania z drewna150103

 5,7500Opakowania z metali150104

 120,6350Opakowania wielomateriałowe150105

 10,6660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 14,9050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,3450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 69,1310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,5500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,1730Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0060Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,6000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,1270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4420Aluminium170402

 10,5400Żelazo i stal170405
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 1,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2870Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600685716652996402Alfamed Bińkowski 

Schmidt s.c.

 1,7600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z2505812629680001060PHU SKUP I 

SPRZEDAŻ ZŁOMU 

KASACJA 

POJAZDOW 

ROMUALD DROBNIK

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,6500Zużyte opony160103

 0,2800Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 191,2530Metale żelazne160117

 21,3770Metale nieżelazne160118

 41,5700Tworzywa sztuczne160119

 2,0000Szkło160120
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 7,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,3250Opakowania z papieru i tektury1501016312553787772304755KDWT SPÓŁKA 

AKCYJNA/ Eurocash 

Serwis sp. z o.o.

 2,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 37,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806312780667791395003MACIEJ SZYMAŃSKI 

ESGUM

 1,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2180Baterie i akumulatory ołowiowe1606016315331797850007630"EURAX" 

MIECZYSŁAW 

PAWLICKI

 2,1600Żelazo i stal170405

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083023047306681845597AUTO GAZ CENTRUM 

Mirosław Perliński

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1000Zużyte opony160103
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 0,0710Filtry olejowe160107

 0,2740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Aluminium170402

 1,4000Żelazo i stal170405

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501721156221298248Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Sttomatologiczna 

Danuta Wiącek

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307081517831053020Gabinet Dentystyczny 

Beata 

Smoczyk-Berlińska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005286259950109041SALON URODY 

"BEAUTY" ANNA 

BANASZUK-UMIŃSKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305677107771131301Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny dr 

Piotr Otocki

 33,6950Opakowania z papieru i tektury150101G51.31.Z3005149886222635156Grupa Producentów 

Owoców i Warzyw 

"FAMILY-FARM" Sp. z 

o. o.

 3,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163027650458272107466PHU Ekomm Mariusz 

Musilak

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011706579721201897NZOZ 

SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

LEKARSKIE EWA 

EBEL, RENATA 

WAWRZYNIAK S.C.

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027893827773240313VDENT sp. z o .o.

 317,4900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2500667846220000330WIELOBRANŻOWE 

PPUH "MEBLECH" 

LECH BAŚ

 0,0530Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0360Opakowania z metali150104

 0,0830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030916537775621344477Andrzej Terczewski 

ANTER SERVICE
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 0,9000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132504063756220107950AET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,5630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501013018065819231253102Ferma Drobiu Tarnowa 

Iwona Siejek

 1,4000Opakowania z drewna150103

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305492217771310245INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

CHIRURGIA OGÓLNA

 3,3410Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803083026643806961877492FAMAG E.M. 

KRZYŻANIAK 

SPÓŁKA JAWNA

 5,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 23,5850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000919389231624320NZOZ HOSPICJUM 

DOMOWE W 

WOLSZTYNIE

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100048390477770007579Lakiernictwo-Blacharst

wo Pojazdowe Mariusz 

Łuczkowski

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Metale żelazne160117

 0,0010Tworzywa sztuczne160119

 0,0045Inne niewymienione elementy160122

 0,0045Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015705162457640051062ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

MARIA MATKOWSKA

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101251451739Gospodarstwo Rolne 

Rafał Pawlak

 0,8000Opakowania z drewna150103

1714



 8,3570Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513N85.11.Z6312503697811618973WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM CHORÓB 

PŁUC I GRUŹLICY

 0,1240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0400Roztwory utrwalaczy090104

 0,8200Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 2,9680Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4600Opakowania ze szkła150107

 0,7720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2500Żelazo i stal170405

 0,4110Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 57,9460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6870Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0080Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133
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 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084103803996971619142Mechanika Pojazdowa 

Serwis Opon Zbigniew 

Mikołajczuk

 1,0000Metale żelazne160117

 0,4540Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1300Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B2416124986342750606TNT Express 

Worldwide Poland sp. 

z o.o.

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9000Papier i tektura191201

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2508564866211536930NZPOZ IZAMED W 

DOBRZYCY

 46,7940Opakowania z papieru i tektury1501013014517417822503110TURRIS SP. Z O.O.

 3,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,3200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3650Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,3800Tworzywa sztuczne170203
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 0,1000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 1,3400Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102515796306221297013Studio Fryzur LIDKA 

Lidia Dera

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013003530837642161837Gospodarstwo Rolne 

Grzegorz Kotarak

 0,0150Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 10,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.75.B5700032507630006580GALWANO  Zbigniew 

Urban
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 3,6390  2.20Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,1800Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,2200Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0800Żelazo i stal170405

 0,9000Odpady tworzyw sztucznych0702132504441926221267549Citycar Maciej 

Gąsiorek

 0,0100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0400Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,0200Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,0100Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,1500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

1718



 0,0300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0900Szkło160120

 1,3000Żelazo i stal170405

 0,8200Żelazo i stal1704050004658687770000778SPÓŁDZIELNIA 

KÓŁEK ROLNICZYCH 

W SWARZĘDZU Z/S 

W ŁOWĘCINIE

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501014103405956971676915Zakład Produkcji 

Pieczarek Paweł 

Walkowiak

 1,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503767926221122874Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Marchewka

 0,0153Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z6311687227871799949PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZY 

RODZINNYCH MEDIX

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103631228588 000337811621449Poradnia Lekarza 

Rodzinnego Danuta 

Chrzanowska-skrzypcz

ak, Renata Grabowska, 

Maria Nowak s.c

 0,0020Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z250946195 000256171910812NZOZ Usług 

Stomatologicznych 

(dawniej USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE 

"DENTYSTA" S.C.)

 0,0440Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093005428266191970272APTEKA CENTRUM 

"CENTRUM" S.C. 

NAWROT ROBERT, 

TRZECIAK JAN,  

TRZECIAK EWA

 0,8550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083009860106972096841Wiktor Stencel

 1,2560Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0440Płyny hamulcowe160113

 0,8500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,9420Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 272,2510Metale żelazne160117

 8,4280Metale nieżelazne160118

 1,2020Szkło160120

 4,1390Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0900Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 8,3300Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009967119720103980Pracownia Urody Anna 

Ludwiczak

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005827319720510277GABINET 

KOSMETYCZNY 

BOGUMIŁA 

MYSZOGRAJ

 50,5200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DJ28.12.Z630306464FABER POLSKA 

SP.ZO.O./HUNTER 

DOUGLAS 

FABRICATION sp. z 

o.o.

 3,8020Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 21,5580Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 62,7650Opakowania z papieru i tektury150101

 17,5380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4170Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 10,1170Żelazo i stal170405

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213630134483FERMA  DROBIU  

ZBIGNIEW  TOMIAK

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007296837773030366GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MZM S.C. MARIA 

DUBICKA, MONIKA 

HEMERLING, 

ZUZANNA ŚLEBIODA

 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6396548997792083725NZOZ 

STOMATOLOGIA S.C.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133012703827771743955BUDMAX JAN 

CEGŁOWSKI

 23,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023610686106462740361Gabinet Weterynaryjny 

Vilemo - lek.wet. Maria 

Sokołowska-Ledwosińs

ka
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501430946221038582PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

BOŻENA SKIBIŃSKA

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006148627811085896Gabinet 

stomatologiczny Lek. 

stom. Gizela 

Stoińska-Woźniak

 0,1900Żelazo i stal1704056302519647791003210ZUPH LINEX  

Katarzyna Przybylska

 0,0690Odpady tworzyw sztucznych070213A01.23.Z0004791787660006254ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

RUDNICZE

 0,7950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9830Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0100Inne niewymienione odpady160199
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103029366651041256Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Barbara 

Chmielarz-Baranowska

 1,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003102266211536551SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W KROTOSZYNIE

 0,9300Roztwory utrwalaczy090104

 0,4340Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0740Żelazo i stal170405

 0,1500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,5240Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 51,8260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 28,8660Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4970Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,9110Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084102157086991001770ZAKŁAD USŁUG 

OGÓLNOBUDOWLAN

YCH MAŻUR MAREK 

ŻUREK

 30,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 75,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2501073886171218200GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

M. 

PIOTROWICZ-KLECHA

 0,3200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186308333537851611813POZNAŃSKI 

OŚRODEK 

REUMATOLOGICZNY 

SP SZOZ

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013779677821510444Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Przystańska

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307414807861019772Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Paciorkowski Andrzej

 0,5303Baterie i akumulatory ołowiowe1606016301298617880014623KAM-TRANS-PLUS 

JANINA KAMINIARZ

 106,9660Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311495297772279589Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny Szkolnej 

"SZKOLMED" s.c.

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021006215269970111302ANIMAVET MACIEJ 

SROKA

 563,6600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A6341946257661789554WĄGROWIECKIE 

FABRYKI MEBLI SP. Z 

O.O.

 0,4020Inne niewymienione odpady030199

 13,5400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222
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 0,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1,1250Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2350Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4800Inne niewymienione odpady070299DH25.24.Z0004548246970010700SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW "START"

 0,0550Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 8,2500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2650Inne niewymienione elementy160122

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 141,3900Żelazo i stal170405G51.57.Z2500593996210002959PPHU STALPOT S.J. 

WITOLD 

POTARZYCKI, PAWEŁ 

POTARZYCKI

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4110478746971961509Aldona Stodolska 

Barbara Pichór (NZOZ 

Specjalistyczne 

Gabinety Lekarskie 

Vita s.c.)
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 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033696449647811967308NZOZ Poznańskie 

Centrum Zdrowia Piotr 

Sobański, Marlena 

Sobańska s.c.

 35,1580Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056324484067770007800MELIŃSKI-MINUTH 

SP. Z O.O.

 0,9840Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3840Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 28,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Aluminium170402

 151,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,2900Opakowania z papieru i tektury1501012778037216342484783ZETA PRO OFFICE 

S.A.

 0,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Inne niewymienione odpady1607993627220529131617970INDUSTRIAL 

SOLUTIONS GROUP 

Sp. z o.o.

 1,6600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201824101974886961003296GOSPODARSTWO 

ROLNE, UBOJNIA 

ZWIERZĄT REGINA 

BIERNACKA

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0250Opakowania z metali1501043018087696652580311INSTAL - GAZ 

SERWIS

 0,0300Aluminium170402

 0,0650Żelazo i stal170405

 1,2800Odpady tworzyw sztucznych0702132507949705140120304TRASKO-INWEST Sp. 

z o. o.

 1,2800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 6,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 102,3500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,3600Szkło170202

 12 619,9200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 246,0290Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 247,4000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z6344967927822273029VMG Print Sp. z o.o.

 0,6000Odpady tworzyw sztucznych070213

 15,4050Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,0760Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 8,5000Inne niewymienione odpady080399

 3,0000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,4130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083007787249680410048MECHANIKA 

POJAZDOWA 

ROBERT KUDZIA

 142,6000  42.78Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 06 05 

02

0605031431915325252511926Reco Polska Produkcja 

sp. z o.o.

 7,8930Odpady tworzyw sztucznych070213

 3,5430Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 22,5790Odpady proszków powlekających080201

 22,3000Kwasy trawiące110105

 61,6600Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1,3620Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,1200Zużyty topnik110504

 1 042,9410Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 312,7500Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,3200Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 1,0400Inne oleje hydrauliczne130113

 0,4760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 122,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 29,1480Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 53,9500Opakowania z drewna150103

 23,9130Opakowania z metali150104

 1,5390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 13,7720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 47,8260Żelazo i stal170405

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019999826681967320NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"TULMED" SPÓŁKA 

JAWNA ANNA 

MICHALSKA, 

JADWIGA 

KOZŁOWSKA I 

HENRYKA 

WIŚNIEWSKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307719597811326880TERESA 

PACZKOWSKA-KRA

WCZYK 

"INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PEDIATRYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA"
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110867366681709055GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIAREK 

SPÓŁ-MED S.C. 

JADWIGA MISIAK 

KAMILA PACZEŚNA

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003513687631725271NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO W 

BIEDRUSKU SZYMON 

SIKORA

 0,7480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083001997136662020016AUTORYZOWANY 

SERWIS 

SAMOCHODOWY 

BOSCH P.H.U. 

"PRIMAGAZ" M.B. 

NOWICCY S.C.

 4,0350Zużyte opony160103

 0,4320Filtry olejowe160107

 112,2400Metale żelazne160117

 7,1350Metale nieżelazne160118

 2,2220Tworzywa sztuczne160119

 1,8120Szkło160120

 2,3910Inne niewymienione elementy160122

 1,3560Inne niewymienione odpady160199

 3,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110914477811560529INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA
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 234,4600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500766536190002352P.P.U.H. 

EXPORT-IMPORT  

DĄBEK-MEBLE  

MAŁGORZATA  

DĄBEK

 63,3860Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 13,7180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,3650Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036395248509231508677NAGEL POLSKA SP. 

Z O.O.

 126,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 40,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,4900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 94,7935Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018311716652787319Medyk-Dent Gabinet 

Dentystyczny Patrycja 

Przybylska

 1,7000Opakowania z papieru i tektury1501010046174017640050105"ODOSS" Ossowscy 

Sp. j.

 2,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3006670026211319894Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Małgorzata Lorenz

 0,9600Opakowania z papieru i tektury1501016307136667771195867Firma Handlowa 

"TEFRA" Grażyna 

Wrzesińska

 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,7400Opakowania z drewna150103

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2509492366181343160SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOZNICZY M. 

KUCZKOWSKA-SARN

A

 0,0900Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157746325242506645DR. OPTIMA Sp. z o.o. 

Sp. K.

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501012507864266211362401SKLEP OLEŃKA 

BRAJER DOMICELA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342662477861132818INDYWIDUALNA 

PRAKTKA 

PIELĘGNIERSKA 

PIEL. RODZ. 

GRAŻYNA 

FALBIERSKA

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102F45.34.Z2511207416222394095"DUCTUS" Sp. z o. o.

 0,0140Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

2001210013079606220011167ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH

 540,0060Odpadowa masa roślinna0201032516088106181983273CALFROST SP. Z 

O.O.

 25,5680Opakowania z papieru i tektury150101

 9,8170Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013013036972270233BIURO 

RACHUNKOWE 

"MAGDA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7320Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.32.B6342152447661428000BARTMET PLUS 

GENOWEFA 

BARCISZEWSKA

 0,0180Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania z drewna150103

 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1600Żelazo i stal170405

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146398474057811682066IDEALNY DACH 

Janecki Spółka Jawna

 0,4040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020003102555140135375/OSTRZESZOWSKIE 

CENTRUM ZDROWIA 

SP. Z O.O. / d: 

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW 

OPIEKI ZDROWOTNEJ
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 12,4640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086322197987861323406Mechanika i 

Blacharstwo 

Pojazdowe Krzysztof 

Piasecki

 0,4500Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,0040Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0420Aluminium170402

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033666278766681977560HOLLYWOOD A M 

BŁASZCZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707853537641483993KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

SYLWIA 

KARABASZ-RADOWIE

CKA
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 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506660186222263660Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Sośniach

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084101732756990005493"ROLGOS" Sp. z o. o.

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0860Opakowania z metali1501045709757347631002213AS-DREW 

Produkcyjno-Usługowy 

Zakład Stolarski Adam 

Szmyt

 9,5080Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703137897641030412MAŁGORZATA 

PODEMSKA-WOŹNIA

K  LEKARZ PEDIATRA

 0,0260Inne niewymienione odpady0702993674280156972336050Mechanika Pojazdowa 

Picz sp. z o.o.

 0,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,7000Zużyte opony160103
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 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1490Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001033006842947773021350PRONAT POLAND Sp. 

z o.o.

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162508577296191827959Starostwo Powiatowe 

w Kępnie

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093102359446661053580EDYTA I WOJCIECH 

FRYDZIŃSCY-SPÓŁK

A JAWNA

 0,6700Opakowania z papieru i tektury1501019700592269231400247PRZEDSIĘBIORSTWO 

"WELLTON" SP. Z 

O.O.

 2,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7000Żelazo i stal170405

 1,1600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602113571466556792628182PILE ELBUD SPÓŁKA 

AKCYJNA
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 0,4500Tworzywa sztuczne170203

 0,0220Aluminium170402

 0,4200Żelazo i stal170405

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101G52.72.Z3111253186651528395ZUH ELDOM TOMASZ 

GĘBICKI

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4484Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041417499355272632018EkoEuropa Energy sp. 

z o.o.

 21,9300Opakowania z papieru i tektury1501013644808197811928260D2 Market sp. z o.o.

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,5260Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,7500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z639656272 000397781362769Nasze ZDROWIE SP. 

LEKAR. K.PLESIŃSKI 

I PARTNERZY

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6305698159720128081PRYWATNY 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

MIKOŁAJ FIRLEJ
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3102172906681097333NIEPUBLICZNY 

PULMONOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 1,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053009160666661895899SEBMEBLE Sebastian 

Zbierski

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308055237780170430PRAKTYKA 

ORTODONTYCZNO-ST

OMATOLOGICZNA 

KATARZYNA 

WOJCIECHOWSKA

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053005879706181863913Mechanika Pojazdowa 

Dominik Mazurek

 0,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1150Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,6860Metale żelazne160117

 0,0290Tworzywa sztuczne160119

 0,1820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708518197642179004ZESPÓŁ POŁOŹNYCH 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH "NOWE 

ŻYCIE" S.C. 

M.GORGOŃ, 

H.JAKUBOWSKA, H. 

KARWECKA, 

B.SZUMAN

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110632386651508642USŁUGI POŁOŻNICZE 

EWA WEJMAN

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008681376972235716NZOZ "ARNICA" 

Pielęgniarska Opieka 

Długoterminowa B. 

Podgórna i L. Mendyka 

S. Łakoma

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych1501025701547997790028171Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

"PIASKOWIEC" 

Andrzej Gorlaszyński

 0,9400Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 5 000,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 600,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 110,0000Drewno170201

 2,2250Żelazo i stal170405

 340,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100493026651341490NZOZ Euromed 

Poradnia Okulistyczna

 0,3050Opakowania z papieru i tektury1501016305085707790010509TAWO TADEUSZ 

FLIEGER

 0,0021Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3115884906651956725Przychodnia Lekarsko 

- Stomatologiczna 

"JOWISZ"

 284,9400Opakowania z papieru i tektury1501013019533657773221095TEO SP.ZO.O. SP.K.

 1,5770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4110Opakowania z metali150104

 0,2070Metale nieżelazne160118

 11,9800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 65,1440Miedź, brąz, mosiądz170401

 21,6800Aluminium170402

 0,7830Ołów170403

 1,3050Cynk170404

 531,3690Żelazo i stal170405

 2,9770Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 781,4100Papier i tektura200101

 1,5000Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0704036308257387771426321MACIEJ CHUDY 

"QENDOK" 

BLACHARSTWO-LAKI

ERNICTWO 

KONSERWACJA 

SAMOCHODOWA

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501016395979317772380590MATERACYK Jacek 

Baer Czarnecki 

Damian Sp. j.

 2,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010033746236190011492ARKADIUSZ 

RAKOWSKI 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe "ARES" 

Export - Import
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 0,2501Opakowania z papieru i tektury1501013001007846971198864PHU "Viola" Violetta 

Mocek

 0,0987Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103024096176222783193Odolanowski Zakładu 

Komunalnego sp. z 

o.o.

 0,0005Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 1,8000Skratki190801

 3,0000Zawartość piaskowników190802

 690,0000  75.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143021781297872106262Antena-Szamotuły sp. 

z o.o.

 0,0460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005806877640007285Nadnotecki Bank 

Spółdzielczy

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116240856681851965PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

"OKODENT" S.C. 

ELŻBIETA 

JABŁOŃSKA, JACEK 

JABŁOŃSKI

 1,4850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006770796181044546POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA W 

KALISZU

 0,0810Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,1140Zmieszane odpady opakowaniowe1501063115513636661408267Przedsiębiorstwo 

Handlowe M-M 

Kołodziejczak Maria 

Magdalena 

Kołodziejczak

 0,2150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 9,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016341283807631368078GELG 

NARZĘDZIOWNIA 

Grzegorz Grupiński

 3,1300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4300Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0058Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509470136191057705INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIARKI 

ŚRODOWISKOWEJ 

RODZINNEJ ARLETA 

CZWOROWSKA

 0,2040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023020636046070079688PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA  

ARS-VET S.C. 

ANGELIKA 

ZIELIŃSKA, MICHAŁ 

KUCHNOWSKI

 0,4650Inne niewymienione odpady080199F45.34.Z3110938026652432183PRZEDSIEBIORSTWO 

REMONTOWE PAK 

SERWIS SP. Z O.O.

 0,6850Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2000Odpady spawalnicze120113

 0,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,2870Opakowania wielomateriałowe150105

 3,7500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,4570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,7840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6200Zużyte opony160103

 0,5010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,5110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0820Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0350Inne baterie i akumulatory160605

 0,4450Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 2,9220Drewno170201

 0,3400Szkło170202

 0,8290Tworzywa sztuczne170203

 26,7600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,2830Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,4620Aluminium170402

 123,6420Żelazo i stal170405

 0,0220Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,2950Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 7,5750Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4,3290Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,4100Opakowania z papieru i tektury1501013019263006972303346Bauneo sp. z o.o.

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501719376221126145Gabinet Lekarski Lidia 

Sztok

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101F45.33.A2510120986181918028USŁUGI 

REMONTOWO-BUDO

WLANE INZ. TOMASZ 

MARCINIAK

 0,4550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Odpady tworzyw sztucznych0702133020990227642241737Gospodarstwo Rolne 

Kaliski Robert

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Zużyte opony160103

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012618456671140429Prywatny Gabinet 

Stoamtologiczny 

Wanda Ościsłowska

 8,9800Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z6395618449950050690"AMPOL SERWIS" 

SP. ZO.O.

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 36,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,4150Aluminium170402

 0,6500Żelazo i stal170405

 0,8100Mieszaniny metali170407

 0,8600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,7200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208310258276MECHANIKA 

POJAZDOWA 

TADEUSZ 

TRZMIELEWSKI

 0,8060Żelazo i stal170405
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 16,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701074100357806970027244ANTONIEWICZ-PARKI

ECIARSTWO 

BARTOSZ 

ANTONIEWICZ

 1,8550Opakowania z papieru i tektury1501016396903237822138857LAWANDA Sp. z o.o.

 1,6860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602114103065176971184916Dom Pomocy 

Społecznej

 5,7500Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,4900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013625170406070082130Grupa Sp. z o.o. 

BroMargo FERMY Sp. 

k.

 0,5050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2850Opakowania z drewna150103

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6500Aluminium170402
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 0,1500Żelazo i stal170405

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.12.Z6304700577821019180ALME 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

LECH HERCOG I 

WSPÓLNICY-SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183017195926652970029MIEJSKI ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SP. Z 

O.O.

 1,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 326,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 736,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,7000Opakowania z metali150104

 14,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 2 414,5000Opakowania ze szkła150107

 1,7000Zużyte opony160103

 1 502,0000Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

190107

 126,5000Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje niebezpieczne

190111

 54 278,5000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 1 420,7000Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne

190113

 1 183,1000Pyły z kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne

190115

 3 597,9000Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 1 569,9000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 554,4000Papier i tektura191201

 995,0000Metale żelazne191202
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 23,9000Metale nieżelazne191203

 10 904,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306748487791056904GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5700124157641633760Krystyna Barys lek. 

Stomatologii Ogólnej

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501016345075387821025418MAŁGORZATA 

HOFFMANN 

"FABRYKA KOLORU"

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Żelazo i stal1704052516180276181898679FHU "KRIS-MAL" 

KRZYSZTOF 

SALAMON

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801048303059038661276890Gabinet Lekarski 

Porady Ortopedyczne 

Tadeusz Sprysak

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701829627661390510USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

RYSZARD 

BRZEZIŃSKI

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506782576221111669PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. E. 

BIELECKA-STEFAŃS

KA
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 0,0710Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035700060607640202816TARTAK STOLARNIA 

EDWARD DEREK

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Mieszaniny metali170407

 53,2600Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011123002653966662024310EURO-CAR GLASS 

Piotr i Anna 

Andrzejczak spółka 

cywilna

 0,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013008863427871906256Firma Usługowo 

Handlowa Jacek 

Pazderski

 1,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.50.Z5701104607640054534STADNINA KONI W 

DOBRZYNIEWIE SP. Z 

O.O.

 1,6200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Filtry olejowe160107

 4,6460Żelazo i stal170405

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083022756547641210462Opony Auto Serwis 

Marek Idzikowski

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,7000Opakowania z papieru i tektury150101DE22.23.Z4100124836990008267Biuro Inżynierskie 

"ZIEMLIŃSKI" 

Ziemliński Roman

 3,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6240Żelazo i stal170405

 2,2300Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140130511835222349705CARGO-PARTNER 

SPEDYCJA SP.ZO.O.

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 465,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.21.A0004887406220107051OSTROWSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA

 544,1300Odpady ulegające biodegradacji200201

 1,1400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 116,2400Odpady wielkogabarytowe200307

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504564046171002983F.H.U. TOMAS 

Tomasz Zdunek

 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030802221495992839865PODMIOT LECZNICZY 

TWÓJ DENTYSTA 

DENTIS

 194,2400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053027692806192021313DREW-MARK Łukasz 

Ochocki

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0045Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2180Aluminium170402

 5,5100Żelazo i stal170405

 0,0340Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086322369287880025236"CHŁODNICTWO-KLIM

ATYZACJA" JANUSZ 

SZYMAŃSKI

 0,2270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0450Tworzywa sztuczne170203

 0,0220Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0270Aluminium170402

 0,8300Żelazo i stal170405

 0,0410Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0110Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0020Tworzywa sztuczne i guma191204

 117,8200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012505241816180007945Zakład 

Ogólnobudowlany (d. 

Zakład 

Ogólnobudowlany 

Malarstwo tapeciarstwo 

Jerzy Juszczak)

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026302219637810064461Prywatna Praktyka 

Wterrynaryjna 

Przemysław Dudko

 34,5070Opakowania z papieru i tektury1501013682084747773292592ORDO POZNAŃ 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa

 24,5470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,6060Opakowania ze szkła150107

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,5900Zużyte opony160103

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 71,3850Papier i tektura191201

 17,0610Metale żelazne191202
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 97,2760Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 11,4340Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 102,1550Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030101595205260307459CAVERION POLSKA 

SP.ZO.O.

 0,0060Żelazo i stal170405

 1,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0047839737791069195SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

ORTOPEDIA I URAZY 

SPORTOWE

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2507956036171184346GABINET LEKARSKI 

MIŁOSZ 

MATUSZCZAK

 1,2280Inne niewymienione odpady0202993000399267811764924BAXTERS POLSKA 

SP. Z O.O.

 4,0700Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 8,3250Opakowania z papieru i tektury150101

 6,5780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,9570Opakowania ze szkła150107

 0,4030Żelazo i stal170405
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 0,0660Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 10,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z6303209787860003929PRZEDSIEBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

ZETGUMA

 1,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 150 102,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250945936 000276222306085NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

SPECJALISTÓW 

OKULISTÓW "OKO" 

S.C.

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503539706211012463Indywidualna Praktyka 

Położnicza Urszula 

Witkowska

 0,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013001560816070022197Zakład Ceramiczny 

S.C. Małgorzata Zając, 

Henryk Zając, Kamila 

Kwiecień

 3,6100Zużyte formy101206

 4,7600Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z2504693356171082663Lekarz Weterynarii 

Mieczysław Krzykos

 0,4050Oleje i tłuszcze jadalne2001252514798506181942529Pinokio s.c.

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych1501023102236456651011893FOTO-OPTYKA 

PERZYŃSKI S.C.

 25,3300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500284766210031398WYTWÓRNIA MEBLI 

LESZEK WUJEC

 0,0030Inne niewymienione odpady030199

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023008125049680698836Gabinet Weterynaryjny 

Aneta Brzezińska

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024901116222783690Grupowa Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata i Paweł 

Gawrońscy s.c.

 0,0690Opakowania z papieru i tektury1501012515953906191834149"ALLES COOL" 

CHŁODNICTWO, 

KLIMATYZACJA, 

WENTYLACJA, 

JACEK STEMPIN

 0,0380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4900Żelazo i stal170405
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103390491122 000306971540446NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"SIDENT"

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022516431899680862922Usługi Weterynaryjna 

Gallivet Karol Wlazły

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110861916681291779GABINET HIGIENY 

SZKOLNEJ ANNA 

RUSEK

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043100250526661030337GABINET LEKARSKI 

LEK. MED. ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708558177671081615PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNA ZOFIA 

SENSKA

 5,6400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120082588216210004527FABRYKA URZADZEŃ 

GÓRNICZYCH FUGOR 

SP. Z O.O.

 1,3000Inne niewymienione odpady110199

 22,7200Cynk twardy110501

 5,7000Popiół cynkowy110502
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 23,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,1300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4160Aluminium170402

 0,2130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024268409231693433Centrum Medyczne 

SALUS Łukasz 

Rządkowski

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703191317641032121Gabinet 

Ginekologiczny 

Jarosław Politowski

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023115134346681071405Gabinet Weterynaryjny 

Marek Gralak

 0,9500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013011446487773118351DC-PLAST 

PRZEMYSŁAW 

DZIERZKIEWICZ, 

PIOTR CZUBAŁA 

SP.J.

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,1710Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,2500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3990Żelazo i stal170405

 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516314306171042244INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

MARIOLA 

NOWAK-KLARZYŃSK

A

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301228307841383138PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

ALEKSANDRA 

LISOWSKA

 518,6000Odpadowa masa roślinna0201030033400966180000699PPH ADMAT Kajetan 

Przybyła

 9,1300Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 20,2710Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 18,9000Żelazo i stal1704052508017985140125922Z.P.H.U. PALMAX 

DANIEL GARNCAREK

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180001215837770005333BIURO  URZADZANIA  

LASU  I GEODEZJI  

LEŚNEJ

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0340Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0720Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507523446181288343Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Magdalena Erentraud

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.A0109709435211014579SCANIA POLSKA S.A.

 33,8680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,1690Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3460Opakowania z drewna150103

 0,6620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,7900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte opony160103

 8,7480Filtry olejowe160107

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1440Metale żelazne160117

 4,7770Tworzywa sztuczne160119

 5,5360Szkło160120

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,0270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608775956652997264NSZOZ "Endokrynolog" 

Alicja 

Piórkowska-Gąsior 

Małgorzata Gąsior sp.j.

 0,2000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801155708657387631861838METROLOG SP. Z 

O.O.

 5,7620Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2200Odpady spawalnicze120113

 2,8800Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,4100Żelazo i stal170405

 17,6100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z3101783536670002180PRYWATNY PUNKT 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. JERZY 

RACZYŃSKI

 38,4280Odpady kory i korka030101DD20.40.Z6346358807781423146TIMRET SP. Z O.O.

 210,0990Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,8170Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0110Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,2000Żelazo i stal170405

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013019769816681084626Indywidualna Praktyka 

Połoznicza Wioletta 

Frykowska

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113011957697861679592Firma KNIOCH S.C. 

Michał Knioch

 0,3600Odpady proszków powlekających080201

 278,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9620Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,9800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063608470515862295013EXTRA LEK sp. z o. o. 

Apteka Dom Leków

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8834Opakowania z papieru i tektury1501016309279477821316529AR-MAR ARKADIUSZ 

WOJCIECHOWSKI

 0,0989Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 391,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052507505526191268508ZAKŁAD STOLARSKI 

"JARSTOL" 

JAROSŁAW LINKA

 0,4000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026346482407891578128GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. RADOMIR 

GORZELAŃCZYK

 0,8550Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406021211320386751427104Renthoff sp. z o.o. 

Express sp.k. (dawniej 

PERFECT SERVICE 

sp. z o.o.1 sp.k.)

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych1501023614381426222788782"RIKEL" Grzegorz 

Chleboś i Ryszard 

Grzegorowski  s.c.

 0,0665Opakowania z papieru i tektury1501013692305247411920906EMILIA BIELUSZKO
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 0,0077Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140002888577831497917ORTOPEDYCZNO-RE

HABILITACYJNY 

SZPITAL KLINICZNY 

IM.WIKTORA DEGI 

UM W POZNANIU

 156,1800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 12,6800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,4000Drewno170201

 32,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0390Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 59,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0140Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0770Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,7950Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.90.Z3101705356651000607ZAKŁAD 

ZAOPATRZENIA 

"HYDROSTAL"S.J. 

JÓZEF WOŹNIAK, 

JACEK KUSZYŃSKI
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 5,5590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 23,7630Zużyte opony160103

 0,8940Filtry olejowe160107

 1,7560Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,8910Płyny hamulcowe160113

 1,7780Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,9110Zbiorniki na gaz skroplony160116

 671,0160Metale żelazne160117

 68,4690Metale nieżelazne160118

 49,6890Tworzywa sztuczne160119

 20,1870Szkło160120

 3,5760Inne niewymienione elementy160122

 8,8340Inne niewymienione odpady160199

 2,7560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 22,3530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,1540Metale żelazne191202

 0,8210Metale nieżelazne191203

 4,2970Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,4910Szkło191205

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033604410606652806896Salon Urody Delux 

Martyna Janiak - Kokot

 1 050,2200Kwasy trawiące1101053204154209552210527ZINKPOWER 

WIELKOPOLSKA  SP. 

Z O.O.
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 3,0000Inne niewymienione odpady110199

 173,6000Cynk twardy110501

 316,8000Popiół cynkowy110502

 54,4600Zużyty topnik110504

 1,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 236,6000Żelazo i stal170405

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103026421246681968667Trocha i Syn sp.j.

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102759846661379152GABINET LEKARSKI 

SŁAWOMIRA ZAJĄC 

SPECJALISTA 

POŁOŻNIK-GINEKOLO

G
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 0,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110187006661770755NZOZ "ESKULAP" s.c.

 1,1400Odpady tworzyw sztucznych0702133637679386972321775Centrum Reklamowe 

24 sp. z o.o.

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001DE22.11.Z0047867247790000847DOM WYDAWNICZY 

"REBIS"  SP.ZO.O.

 13,9400Opakowania z papieru i tektury150101I63.40.C6309060237881540294AXELL LOGISTICS SP. 

Z O.O.

 7,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184100434086981077079NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczno - 

Lekarska Maria 

Naskręt

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053027549467642666425ARCHON Sp. z o.o.

 2,7700Odpady tworzyw sztucznych070213
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 1,6100Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 5,0720Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z drewna150103

 2,3000Opakowania z metali150104

 1,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 45,0000Opakowania z papieru i tektury1501013014156046172189328Szpital Powiatowy w 

Jarocinie sp. z.o.o.

 9,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 1 325,0000Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 31 713,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3 396,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 84,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 15,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5700294857661000093PU MECHANIKA 

POJAZDOWA I 

TRANSPORT LESZEK 

CICHY

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6500Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186315162937810025449"KALIŃSKI"

 3,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0450Aluminium170402

 15,3560Żelazo i stal170405
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 9,4320Metale żelazne191202

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090046308507660003505Apteka "FARMED" s. 

c. B. Kuklińska B. 

Woźna

 0,7300Opakowania z papieru i tektury1501016325016847771793462ZESPÓŁ SZKÓŁ 

IM. GEN. 

DEZYDEREGO 

CHŁAPOWSKIEGO W 

BOLECHOWIE

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083013725107661894280GOSPODARSTWO 

ROLNE MAGDALENA 

SKARBIŃSKA-WYPY

CH

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005759849721120420INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGNIESZKA 

WYSOCKA

 95,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055715024467640203069PRZECIERANIE 

DREWNA, USŁUGI 

HANDLOWE, LESNE I 

TRANSPORTOWE 

DZIUBA ZENON

 10,5040Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182DA15.12.Z6307218109231254403FERMA DROBIU 

MACIEJ SIEJEK 

PRZEMYSŁAW 

WALIGÓRSKI

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031009666277251982079Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Paulina 

Kowalik-Olszewska

 2,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201033206247159552254186PKP CargoTabor sp. z 

o.o.

 0,0620Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 2,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,7750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,5560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 213,9000Metale żelazne160117

 3,1000Metale nieżelazne160118

 1,8000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Szkło160120
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 5,5400Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 2,4000Inne niewymienione elementy160122

 1,6000Inne niewymienione odpady160199

 1,7400Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

160212

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3460Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 3,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,2600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057310113198271130546Baguma Mariusz 

Bartnicki

 43,8600Zużyte opony160103

 0,5500Filtry olejowe160107

 1,3500Metale żelazne160117

 12,6300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402229706013009271452090NOVA POLSKA SP. Z 

O.O.

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 6,1380Opakowania z papieru i tektury150101

 3,8330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 53,0310Opakowania z tekstyliów150109

 0,1860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9200Żelazo i stal170405
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 0,2300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122507790996190019915KOMPRESJAN 

Kostrowiccy Spółka 

Jawna

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0770Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Filtry olejowe160107

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,0950Aluminium170402

 29,8200Żelazo i stal170405

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032104599545991094021TOPDENTAL Ewa 

Musielak

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501013009882037642611364DPS Gabionen Sp. z 

o.o.

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania z metali150104

 1,9700Żelazo i stal170405
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 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z000648741ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"POSTĘP" W 

KURNATOWICACH

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0020Inne niewymienione odpady160199

 6,4200Żelazo i stal170405

 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027165557773238262BONUS 2001 sp. z 

o.o. sp. k.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101362026671255440Prywatny Gabinet 

Lekarski Antoni 

Kierepka

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033693681226972027722Inxdywidualna 

Praktyka Dentystyczna 

Joanna Maria 

Tomaszewska
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026302186137870023661PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

Z O.O.

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 57,6400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 3,2400Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,1720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z251018416 000139680791369ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ I 

SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ŻELAZKÓW S.C. 

ANNA ROGA JANUSZ 

OLEK

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001235267772860551PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ 

"SERDUSZKO" S.C.

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033622909197831488396Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ilona 

Skrzypińska-Mansfed
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 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2516023396221386188GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

JAKOWICKA-MAŃCZA

K

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z5701045027661005860Punkt Apteczny 

"ARNIKA" Dorota 

Wojtaszek

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012500712426170000568Stacja Paliw Galon 

Woźniak, Jarzyna, 

Urbaniak sp.j.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 155,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A5700067747671002202ZAKŁAD STOLARSKI 

J. SMOLARZ W. 

GEMZA

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.10.B6310876627860004461 AUTO SALON 

SERWIS BOGDAN 

SPOCHACZ

 0,3200Tworzywa sztuczne160119

 0,2300Inne niewymienione odpady160199

 0,0200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201175702305667661007445Z.P.H. "STAL" Roman 

Szumowski

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 271,2940Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022507456636181795330JMJ sp. z o.o. sp. k. 

(dawniej Zakład 

Produkcji Katalizatorów 

JMJ sp. j. Puchalski i 

Krawczyk)

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102146236651631905Gabinet 

Stomatologiczny 

Marcin Michalak

 0,2600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054110392486971934576"Miro" sp. z o.o.

 0,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310590457772215419PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO S.C.

 0,0041Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022514408206211364587FHU ANIMAR Marek 

Wosiek

 248,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053103050606651306447MAKRO-BUD 

WALDEMAR 

GRABOWSKI

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023859577771071148Studio Urody Aldona 

Musielska

 5,6700Skratki190801E41.00.A5720913767671568292ZAKŁAD 

WODOCIAGÓW I 

KANALIZACJI GMINY 

ZŁOTÓW SP. Z O.O.

 22,2000Zawartość piaskowników190802

 237,5000  28.48Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012259807861680460CENTRUM 

MEDYCZNE 

SPYCHALSCY S.J.
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 18,9000Zużyte opony1601033633155446671541938Serwis Opon Michał 

Lewandowski

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3021998066972306356Zespół Pielęgniarek 

Opieka I. Zbierska s.j. 

Pielęgniarska Opieka 

Długoterminowa 

Domowa

 0,0130Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013111184656651406982INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ MARIA 

WALKOWIAK

 0,0170Opakowania z papieru i tektury1501013025992107822566694ELEPAZ SP.ZO.O. 

SP.K.

 0,0190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Inne baterie i akumulatory160605

 14,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1600Odpady tworzyw sztucznych070213G51.53.B4103358616970018392PAEMCO MATERIAŁY 

BUDOWLANE 

TOMCZAK S.J.

 0,1550Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0850Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,1550Inne niewymienione odpady080199

 0,1000Odpady z produkcji cementu101380
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 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,0200Żelazo i stal170405

 0,2800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 415,7800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053026144706192020934ANKON MEBLE Piotr 

Stempin

 2,8220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142508643045140142783POWIATOWE 

CENTRUM POMOCY 

RODZINIE

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9750Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G50.50.Z2504359516210037886PHU PETROL SP. Z 

O.O.

 2,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1600Opakowania ze szkła150107

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003239386181607239SĄD REJONOWY W 

KALISZU

 0,5670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0370Żelazo i stal170405

 0,0350Odpady wielkogabarytowe200307

 843,2800Opakowania z papieru i tektury1501013102240766651012183Karol Białecki 

HURT-DETAL 

ARTYKUŁY 

SPOŻYWCZO-PRZEM

YSŁOWE

 126,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,8300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6304355527811530511NAPRAWA BMW 

ZBIGNIEW 

MIKOŁAJCZAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703625467781117610Praktyka 

Stomatologiczna 

Wojciech Kulesza

 3,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201099707270019231485924Mebel Logistic Sp. z 

o.o.

 0,1500Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0460Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8470Aluminium170402

 12,5960Żelazo i stal170405
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 1,6900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083115134926651767332ZHU STAR-MOT 

LUCJAN ZAWODNY

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Filtry olejowe160107

 2,7200Metale żelazne160117

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,4600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110182556681684349N.Z. POZ ART-MED 

S.C. G. 

MYSZKOWSKA 

GŁÓD, M. KARASIAK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345984757831135404INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RENATA MUDRY

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516505746221902974PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAGDALENA 

JÓZEFIAK-ŚWITOŃ
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 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023100129546680002112Hurt Detal Ogrodniczo 

Przemysłowy Grażyna 

Bartczka

 0,0200Papier i tektura200101

 0,1200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022508187126211068133NZOZ Laboratorium 

Analiz Lekarskich 

AS-TECH-LAB Edyta 

Sosińska

 0,5210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133009890887811756416PRYWATNA KLINIKA 

STOMATOLOGICZNA 

PERNAK

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163027550126222785743BRAGER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2300Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.22.Z6346320197772808421LUMO TECHINKA 

GRZEWCZA SP.ZO.O.

 0,0040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 65,9700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6900Tworzywa sztuczne160119

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033617400719721255574Lekarze Specjaliści M. 

Feliksik M. Skrobich 

sp. j.

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5702461207631123738NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE JAKUB 

RZEŹNIK
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033672702586222698487Prywatna Praktyka 

Lekarska dentystyczna 

lek. dent. Anita 

Trzepacz

 4,2030Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DN36.14.A6310289847831447931SIVANTOS SP. Z O.O.

 52,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 3,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080161052935252148118Tip Trailer Services 

Poland sp. z o. o.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,8000Zużyte opony160103

 0,3840Filtry olejowe160107

 0,5000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1800Płyny hamulcowe160113

 0,5000Metale żelazne160117

 0,8000Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Szkło160120

 1,0000Inne niewymienione elementy160122

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396467307791228854SPECJALISTYCZNY 

OŚRODEK 

DIAGNOSTYCZNO-TE

RAPEUTYCZNY

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312119907871800977Ośrodek 

Pielęgniarsko-Położnic

zy s.c. "Opieka"

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142514583226172006167Natural Limited Sp. z 

o. o.
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019998296070079553PIELĘGNIARSKA 

OPIEKA Z. BOESKE I 

W. BOESKE

 1 116,0300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105250678501P.P.U.H.  

"GABI-JERCZYŃSCY"  

SP.J.

 19,7800Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,2500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 5,6500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 14,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 9,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 63,3700Żelazo i stal170405

 2,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083606148266671415151AUTO WENDEX 

WANDA WENDLAND

 0,1500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5500Filtry olejowe160107

 0,0250Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 2,8000Opakowania z papieru i tektury1501012509982006171045113Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy w 

Pleszewie

 0,1610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504543396171002813Pracownia Protetyczna 

EWA HAJDASZ
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002099437651217661NZOZ PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

S. TRUSIEWICZ

 1,0000Skratki190801E41.00.A2504443876171010847ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

CZERMINIE

 55,0000  2.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038126317987751603085MEDICA- MEDIA 

SERVICES

 4,3000Inne niewymienione odpady0201990007422795260300463POLSKI ZWIĄZEK 

ŁOWIECKI-ZARZĄD 

GŁÓWNY

 0,0085Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033689694346961730866ABUK TATTOO Jakub 

Kiszel

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092505402406190019223Apteka Leków 

Gotowych  "Aspirynka" 

mgr.farm. Anita 

Tomaszewska

1794



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501506166221146308INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA- 

PRZEMYSŁAW 

GARBACZ

 0,0056Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025721430807670001979SANITAS PRO 

ANIMALI Gabinet 

Lekarsko-Weterynaryjn

y

 0,0100Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170003999997660006432SPÓŁDZIELNIA 

PRACY 

TRANSPORTOWO 

MOTORYZACYJNA

 8,6200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,2850Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3250Opakowania z papieru i tektury1501016341696857811689683SIGNAL CONSULTING 

SP.ZO.O.

 0,1720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2120Żelazo i stal170405

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096302877267891001943KAPSUŁKA" - KM - 

TARGET SP. Z O. O. I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023028187351181969655Usługi 

lekarsko-weterynaryjne 

lek.wet. Elżbieta 

Andrzejewska

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3115899706651550609Apteka "VALERIANA" 

mgr farm. Elzbieta 

Waleriańczyk

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024235286222783313AN Sp. z o.o.

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012997537811538493Gabinet 

Stoamtologiczny 

Joanna 

Podolska-Kunowicz

 19,0940Odpady tworzyw sztucznych0702136308737507781300142EXTRUDAN Sp. z o.o.

 0,0020Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 3,6500Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

100115

 1,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 34,3000Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0131Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036343609347822024473INDYWIDUALNA 

SPECJAL. PRAKT. 

LEK. ALEKSANDRA 

PERSONA-ŚLIWIŃSK

A "PRO FEMINA"

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101772446971047786Prywatny Gabinet 

Lekarski Andrzej 

Pietrzak

 23,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053006896187773024124ANDOMA GROUP 

Donder Spółka Jawna

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2000Opakowania z metali150104
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093015191956972179260Apteka Słoneczna

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023013548607641768690Przychodnia 

Weterynaryjna 

Ośrodek Fizjoterapii 

Psów i Kotów Mirosław 

Klimek

 0,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084102527506960016552EUGENIUSZ LISIECKI 

AUTO-SERVICE

 0,2550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,8500Metale żelazne160117

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801083642419835542937875Apteka Alba

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 35,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121DJ28.21.Z6342246747822215776CELTECH SP. Z O.O.

 0,9200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4200Inne oleje hydrauliczne130113

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2850Filtry olejowe160107

 0,1930Aluminium170402

 37,1600Żelazo i stal170405

 0,3800Mieszaniny metali170407

 1,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013007558707631394609ZESPÓŁ SZKÓŁ 

LEŚNYCH W GORAJU

 17,0200Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 7,8600Odpady tworzyw sztucznych0702135702570977640000260"OKNO-BROS" ARTUR 

BROSE

 0,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,5670Żelazo i stal170405

 1,8800Opakowania z papieru i tektury1501012417099679691579265Marcotrans Polska sp. 

z o. o.

 2,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,2200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6322185867771422228FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA  "AUTO-PAUL" 

STANISŁAW PAUL
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345675307831415902KATARZYNA JANUS 

M - CLINIC 

STOMATOLOGIA I 

MEDYCYNA 

ESTETYCZNA

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107017326493EURO-APTEKA SP. Z 

O.O.

 0,1800Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 6,3900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036301887707820072539PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

ROWITEX SP.ZO.O.

 0,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,2100Aluminium170402

 7,1600Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014240236222736213NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PROVITA SP. Z O.O.
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 9,3700Opakowania z papieru i tektury150101001074816"SPOŁEM" 

POWSZECHNA 

SPÓŻDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW W 

KONINIE

 0,7450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2250Metale żelazne160117

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5900Żelazo i stal170405

 0,2215Oleje i tłuszcze jadalne200125

 19,2300Żelazo i stal170405G50.10.A3110974806661468306"BLYSZ AUTO 

SERWIS" RYSZARD 

ZAWILSKI

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

1606040005056166970021566Bank Spółdzielczy we 

Włoszakowicach

 0,5400Żelazo i stal170405

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086300008257880002241ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY  

"DESS"

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501016312313147772112820ALFA-OVO Michał 

Mruk

 0,6000Opakowania z drewna150103

 58,8500Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.A0112550079510065434METRO PROPERTIES 

SP. Z O.O.

 3,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 109,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,3040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3200Tworzywa sztuczne170203

 0,3340Inne niewymienione odpady0203996342855177811704862DONAUCHEM 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,6040Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,1000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 2,2840Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 1,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3150Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0250Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,7840Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 2,3350Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,4100Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610019702730509231006059FOTO-OPTYKA 

Arkadiusz Mądry

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101E40.30.B6307891907871426929PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z 

O.O.

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 6,3000Żelazo i stal170405

 0,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 41,9000Skratki190801

 86,3000Zawartość piaskowników190802

 2 809,4000  426.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych1501022500983826170252040Usługi Malarskie 

Leszek 

Kowalczykiewicz

 0,0280Opakowania ze szkła150107

 0,3500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2100Gruz ceglany170102
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 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023101145836650004342PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033624480886172206618SZOZ NOWaMED 

Nowak sp. j.

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5701902757661003878PHU AUTO 

CHOJNACKI

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6300Zużyte opony160103

 0,1650Filtry olejowe160107

 0,0650Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 1,2650Żelazo i stal170405

 0,2720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053011190475140238833BLACH-CAR DAWID 

ĆWIKŁA

 0,7840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,3900Tworzywa sztuczne160119

 2,9000Żelazo i stal170405

 0,0040Papier i tektura1912013001870586211011707KANCELARIA 

PODATKOWO-PRAW

NA JUSTYNA 

ZIEMBIŃSKA-CZEMPL

IK

 5,8600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072500106317150201910Firma Budowlana 

Stefan Parczyński

 2,8900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053662281139950046435STOLARNIA 

GOLCZAK Tomasz 

Golczak
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116240626652618545Praktyka 

Stomatologiczna 

Karolina Lewandowska

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023025923377772969791Przychodnia 

weterynaryjna Jan 

Blumczyński

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 1,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110E40.11.Z1405608805213390453Relax Park Wind I Sp. 

z o. o.

 4,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6100Filtry olejowe160107

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 5,8000Tworzywa sztuczne170203

 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112502729286190003334ZAKŁAD STOLARSKI 

DARIUSZ KLUPŚ

 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Opakowania z papieru i tektury1501012505010276180044024Przemed M. Penkala, 

A. Penkala sp.j.

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8 694,0470Opakowania z papieru i tektury1501013028217727811897358Lidl sp. z o. o. sp.k.

 447,7180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 520,9690Opakowania z drewna150103

 0,3900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 52,5120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 49,1110Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2 612,1620Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 13,1940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 137,7440Żelazo i stal170405

 0,0090Papier i tektura191201

 375,8560Papier i tektura200101

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501016341750657841017818GĄSIOR STANISŁAW, 

GĄSIOR GRZEGORZ, 

GĄSIOR IWONA 

"GABIS" S.C.

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych1501023606842417661587052Studio 

Fryzjersko-Kosmetycz

ne Zofia Pietrzyk

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4820Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304003740370 000276650016552PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USLUGO

WE RYSZARD 

NOWICKI

 0,4000Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 1,7440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8910Zużyte opony160103

 0,6860Filtry olejowe160107

 23,1450Metale żelazne160117

 3,2920Metale nieżelazne160118

 0,7780Tworzywa sztuczne160119

 1,7550Szkło160120

 0,8260Inne niewymienione odpady160199

 0,2180Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102516221705140199180PHU Import-Eksport 

Auto-Handel Mateusz 

Puchała

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,1330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.30.A000017756 005536222297825Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych oddział w 

Ostrowie Wlkp.

 1,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 17,3400Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

1101116342970127871384214PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "ARTMET" ARTUR 

PIECHACZYK

 3,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0070Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 675,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103015607729950218801JAPI FARM S.C.

 0,0130Opakowania z papieru i tektury1501013014387987773161826PRZEDS.PRODUKCYJ

NO-HANDLOWE 

RYSZARD 

KACZMAREK I 

SYNOWIE Sp. z o. o. 

sp. k.

 0,3040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0220Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1350Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 1,1850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001800277781432866ANDERSIA TOWER 

HOTEL 

MANAGEMENT SP. Z 

O.O.

 0,0100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015721241247642019542"AR-TUMIX" Arkadiusz 

Pawlikowski

 0,0040Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 1,2400Inne niewymienione elementy160122
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030013306916211510557DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

BASZKOWIE

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002743088831076493Indywidualna Praktyka 

Położnej Wioletta 

Trzęsała

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039706244209231276008F.H.U. Aldona 

Ceglarek - Chwalisz

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509396056211571553NZOZ Zespół Lekarzy 

POZ "ALFA: s. c. 

Jolanta Aleksandrzak, 

MAria Nowaczyk, 

Halina Żylak - 

Nadstawek

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307416007891258004Poradnia Lekarza 

Rodzinnego Hanna 

Stępień
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309880507771696776GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOTR SPRAWKA

 0,0106Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500788186191163548GABINET LEKARSKI 

LEK.MED.LESZEK 

ŻEBROWSKI

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701307877661028826Gabinet Okulistyczny 

Arleta Łojewska

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033624582307861701802CENTRUM URODY I 

ZDROWIA MED & 

SPA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033002468266171740942Klim-El Kamil 

Krzyżanek

 2,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086342199349721019187AUTO SERWIS 

"TAURUS" S.C. 

MAREK 

KOCHANKA-TOMASZ 

TĄDROWSKI

 0,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,0000Zużyte opony160103

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015103896671256540INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

MELANIA MAZUR

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700561577641538777PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GABRIELA 

MATKOWSKA

 0,9500Opakowania z papieru i tektury150101310359706GS-S "SAD-LAND" A. 

ROGOWSKI

 0,0580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.75.B2505148576221004100Elektromechanika s.c. 

Ryszard i tomasz 

Glapa
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 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186300279597850001745PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE  

"GALLUS" SP. Z O.O.

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9900Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2501110596211022728Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski Alina 

Korczak - 

Januszkiewicz 

Otolaryngolog

 0,5500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019317257842310207KAROLINA PAVLETTA
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033656964217642674465Gabinet Podologiczny 

"W trosce o stopy" 

Hanna Sierczyńska

 0,2400Papier i tektura2001012515910216191920601Projekt Kępno sp. z 

o.o.

 0,5100Szkło200102

 0,5200Tworzywa sztuczne200139

 3,5870Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110045235807490005295FAMET SPÓŁKA 

AKCYJNA(dawniej 

FABRYKA 

APARATURY I 

URZĄDZEŃ "FAMET" 

SPÓŁKA AKCYJNA)

 0,1200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1200Roztwory utrwalaczy090104

 187,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 9,1270Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 4,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,8000Opakowania z drewna150103

 1,7430Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 2,7910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 780,8000Żelazo i stal170405

 0,0130Zmieszane odpady opakowaniowe1501063011665497871732365MACARDI IWONA 

DYONIZY

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DK29.24.B2505598606221011979PPHU CHŁODNICTWO 

DUDZIAK

 0,0190Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0017Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307697507861165284GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA DYLEWSKA
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 8,9400Opakowania ze szkła150107I63.30.A0003329375250007968OGÓLNOKRAJOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

TURYSTYCZNA 

"GROMADA"

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,5050Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,6000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1800Skratki1908013105007196660003717ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

PRZEDCZU

 0,1900Zawartość piaskowników190802

 8,7400Metale żelazne160117K70.32.Z3019938675951001438Miejska Spółka 

Komunalna AQUALIFT 

Sp. z o.o.

 0,7230Miedź, brąz, mosiądz170401

 9,7700Żelazo i stal170405

 51,6200Skratki190801

 67,3200Zawartość piaskowników190802

 2 529,6000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6321094667841336417PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PAWEŁ CHEŁMINIAK
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305697557861011003GABINET 

ORTODONTYCZNY 

LEK. STOM. 

MAGDALENA 

Stasierska

 377,3800Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305083624032177322176369ZAKŁAD ROBÓT 

SANITARNYCH 

"SANATOR-BIS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 336,7000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0025Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6303430707841007381APTEKA "LIBRA" 

RESZEL & 

ANDRZEJEWSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106DJ28.21.Z3683946086222808208PAK Zbiorniki Sp. z 

o.o. Sp. K.

 2,5000Żelazo i stal170405

 28,0500Odpady tworzyw sztucznych0702133019858337811875724FORTIS 

TECHNOLOGY sp. z 

o. o. sp. k.

 1,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8960Żelazo i stal170405

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych1501024115554876991867357WIKONT SP. Z O.O.

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 440,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8150Miedź, brąz, mosiądz170401

 37,0600Żelazo i stal170405

 0,1800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2620Opakowania z papieru i tektury150101G52.31.Z2509641706181893400Kaliska Agencja 

Farmaceutyczna 

Farmix sp. z o.o.

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 766,1000Popioły lotne z węgla1001023627006366681971830GETEC POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396528837831210838DR N. MED. BEATA 

BANASZEWSKA

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014114201499231551934SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU DARIUSZ 

WACHULAK
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 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z drewna150103

 31,5800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013103201016661066430PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

MAREK SOSNOWSKI 

ZMETIS-BIS

 0,1900Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1740Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 88,1600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013677860806222805960Fermy Drobiu Sobczak 

sp.j.

 0,0610Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,5200Żelazo i stal170405

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007699557822138219"PODMIOT 

LECZNICZY K.A. 

DENT"  KRZYSZTOF 

ADAMCZAK

 4,4000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0004399256170001409OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

KOWALEW-DOBRZYC

A

 1 108,0000Odpadowa serwatka020580
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 18,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,0000Żelazo i stal170405

 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501016315128007880012512Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego "WALDI" R. 

Jokś & W. Wysiadły & 

M.Wysiadły sp. j.

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.C4114530606972085748PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ 

LESZNO SP. Z O.O.

 0,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,1600Zużyte opony160103

 0,9240Filtry olejowe160107

 3,0600Metale żelazne160117

 0,0290Metale nieżelazne160118

 1,5400Tworzywa sztuczne160119
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 4,2990Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1700Aluminium170402

 25,5720Żelazo i stal170405

 0,5431Opakowania z papieru i tektury1501013026321206971951474Krystian Pendziej 

F.H,.U.

 0,5561Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012514344456171337778"BEREK" SYLWIA 

BEREK

 0,9100Aluminium170402

 4,5500Żelazo i stal170405

 376,9000  193.10Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0203053012595876972269632BestOil sp. z o.o.

 21,2000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1710Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5210Metale żelazne160117
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 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7620Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2040Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,9320Żelazo i stal170405

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2000Skratki190801

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A3102195436651047939PPHU KONTRAKT 

DARIUSZ 

KWIATKOWSKI

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,7400Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,9600Metale żelazne160117

 0,4800Metale nieżelazne160118

 0,8900Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311760707861173088PIELEGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

ASPIRYNKA

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110157909965262782779INCHCAPE MOTOR 

POLSKA sp. z o .o.

 5,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,4960Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,9840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2800Zużyte opony160103

 2,3240Metale żelazne160117

 0,0800Metale nieżelazne160118

 3,7300Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9400Żelazo i stal170405
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 0,2620Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.11.A3116153826661978935"ROMIKO" Sp. z o.o.

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z drewna150103

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022509643206171520301Bonawet lek. wet. 

Zbigniew Kuberka

 2,6000Kwasy trawiące1101052504312266220023928"MAYR POLSKA" SP. 

Z O.O.

 3,8000Osady i szlamy z fosforanowania110108

 30,9000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 2 988,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 28,4410Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 74,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 8,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 14,8780Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,5160Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6960Mieszaniny metali170407

 0,4700Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504774586181421807Indywidualna 

specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

EWA 

JEMILIANOWICZ-PRY

NDA

 1,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086308130897781198347"LOGIS" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,9000Zużyte opony160103

 0,2400Filtry olejowe160107

 5 934,0090Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z410229449 000246961001742NETBOX PL SP. Z 

O.O.

 40,1180Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 10,9110Odpady tworzyw sztucznych070213

 38,0910Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 2,1920Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 53,6400Inne niewymienione odpady080399

 6,2790Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 7,7840Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 34,9140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3000Opakowania z drewna150103

 14,0790Opakowania z metali150104

 2,5810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 15,1710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 33,6400Żelazo i stal170405

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086304841027871091185Zakład Usług Le¶nych 

ZUL Julita Sudoł

 0,0300Filtry olejowe160107

 1,8300Metale żelazne160117

 0,0250Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0200Aluminium170402

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183300131396690407477NordGlass Sp. z o. o.

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 180,4000Szkło160120

 1,9200Opakowania z papieru i tektury1501010103428105270009396PERGRANSO Sp. z 

o.o.

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115605576661945976NZOZ Centrum 

Stomatologiczno-Lekar

skie s.c

 14,3370Wodorotlenek sodowy i potasowy060204DJ28.63.Z0013944497780040911POL - SOFT Sp. z o.o.

 0,3200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0320Inne niewymienione odpady070299

 4,4600Odpady proszków powlekających080201

 430,7140Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,7710Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 80,0570Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,4970Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 44,1080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 18,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 7,1040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania z drewna150103

 0,8370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 15,5200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0820Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3880Mieszaniny metali170407

 6,6370Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0030Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063105103626650013938Firma 

Handlowo-Usługowa 

KONPACK

 12,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 11,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8000Opakowania z drewna150103

 0,0026Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,1480Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309616837841036201Prywatnyy Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta 

Puchalska-Szpinek

 181,5440Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204DH25.24.Z5701907437661004168Benecke-Kaliko S.A. 

(dawniej " MECAPOL " 

S. A.)

 347,1980Odpady tworzyw sztucznych070213
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 6,5650Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 48,8210Opakowania z papieru i tektury150101

 7,5060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania z drewna150103

 0,0450Opakowania wielomateriałowe150105

 4,4630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 43,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1180Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,6750Żelazo i stal170405

 0,0050Zawartość piaskowników190802

 0,1580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111204536981570880LSNZOZ "CORDIS" C. 

Kozber
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 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160080200026980006373PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

AKWIZYTOR SP. Z O. 

O.

 26,1300Żelazo i stal170405

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008046057631872500SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KAROLINA 

CHMAJ-WIERZCHOW

SKA

 0,3700Opakowania z papieru i tektury1501013671315397822703837HYDROSOLAR 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ WIELKOPOLSKA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005246026170007613URZĄD MIASTA I 

GMINY W 

PLESZEWIE

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,3000Żelazo i stal170405

 0,0350Urządzenia zawierające freony200123

 8,9000Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008001226171395675Liliana Marzyńska

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039705601339231323156GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIUSZ 

MIKOŁAJEWSKI

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012280557781457323MAŁGORZATA MAJKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504827036221714793NZOZ "ART DENT" 

Halina Marczewska

 120,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203803008006207642448556Gospodarstwo 

Sadownicze Mateusz 

Pluta

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4200Opakowania ze szkła150107

 0,0210Opakowania z papieru i tektury1501013026498016060093014KFK Sp. z o.o.

 0,0750Opakowania z drewna150103

 0,0350Żelazo i stal170405
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 1,9040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z2505635026171012846DELTA SP. J. 

JANKOWSKI, 

PLUCIŃSKI, ZAWADA

 3,5940Zużyte opony160103

 0,1150Filtry olejowe160107

 73,9650Metale żelazne160117

 22,2090Metale nieżelazne160118

 31,2510Tworzywa sztuczne160119

 0,0930Szkło160120

 0,6850Inne niewymienione elementy160122

 1,8330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 271,5700Metale nieżelazne191203

 408,3400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,4850Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010008741607880007698ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

"AGRO-FARMA"

 0,0440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1120Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0032Filtry olejowe160107
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 0,0004Inne niewymienione odpady160199

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,0100Żelazo i stal170405

 0,1760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010241576181991999INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. DENT. JOANNA 

KROKOS

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345660097881876309GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 290,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053691999267882016371DREWNOSTYL Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. 

k.

 8,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,9700Opakowania z drewna150103

 0,2500Opakowania wielomateriałowe150105

 4,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G52.11.Z6309428527821989406RABA SP. Z O.O.

 33,5950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 8,3710Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2600Żelazo i stal170405

 0,0300Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 2,0880Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.53.Z2504428626170001757FABRYKA MASZYN 

SPOŻYWCZYCH 

SPOMASZ PLESZEW 

S.A.

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0200Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 56,4150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7550Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 6,8400Zużyte opony1601034102092346970028516Sprzedaż Paliw 

Płynnych Mo&ja A. 

Mocek Z. Jagodzik sp. 

j.

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 17,3200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052505928116181027074Przedsiębiorstwo 

Komandor sp. j. 

Ireneusz Wójcik

 0,7290Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 6,7200Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5250Aluminium170402

 3,0400Żelazo i stal170405

 0,2350Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.30.Z0004769616980005586ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

NOWE ŻYCIE
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 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093010296866211778633Apteka Klasztorna s. 

c. J. Naglak, N. 

Trawińska

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017304939721162832Indywidualna Praktyka 

stomatologiczna 

Damian Antczak

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310003717791611145GABINETY 

MEDYCZNE 

"MEDICUS" MARZENA 

MACIEJEWSKA-JESK

E

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342347097791200318Gabinet 

Stomatologiczny 

Wojciech Dmytrów

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033648918536931918849INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Monika 

Tomicka

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012506817409680168653PPHU Liomark Marek 

Siegień

 57,4570Opakowania z papieru i tektury150101

 7,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 6,8600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 24,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.10.Z017319027 00274PKP POLSKIE LINIE 

KOLEJOWE S.A. 

POZNAŃ

 44,5000Drewno170201

 401,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 521,0500Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2880Aluminium170402

 17 203,0000Żelazo i stal170405

 0,4200Odpady z produkcji pasz roślinnych0203813016998146222762386Wytwórnia Pasz i 

Koncentratów Farmer 

sp. z o.o.

 0,1200Inne niewymienione odpady020399

 9,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,9400Odpady tworzyw sztucznych070213F45.21.A3026545296060093037PROMETPLAST 

Bartosz 

Chorążyczewski 

Michał 

Chorążyczewski s.c.

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3000Tworzywa sztuczne170203

 7,6800Żelazo i stal170405
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 9,0966Opakowania z papieru i tektury1501010123332705271711106AMIC Polska Sp. z 

o.o.

 1,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4160Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 11,0000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 73,2800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912120082739806660001374WYTWÓRNIA 

WYROBÓW I  

MATERIAŁÓW  

ŚCIERNYCH   K. I  E. 

FURS

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312550077881419888NZOZ MIED-DENT

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013125609680181547Praktyka Indywidualna 

Usługi Pielęgniarskie 

Wiesława Pawlak

 40,3000Odpady tworzyw sztucznych0702132516126396222514530FENETRA SP. Z O.O.

 7,1100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 2,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,0000Szkło170202

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115077297811149509PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO I 

SPECJALISTYCZNA 

MEDICUS

 11,7000Skratki1908016311908167870000418WIELOBRANZOWE  

PRZEDSIĘBIORSTWO  

KOMUNALNE  

SP.ZO.O. Miejska 

Oczyszczalnia 

Ścieków

 13,0000Zawartość piaskowników190802

 571,0000  80.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106320643809720408260ZAKŁAD 

KAMIENIARSKI 

PAWEŁ BUDNY

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102506664846221280722Fryzjerstwo + Solarium 

Baron Jolanta
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 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009316286171723582GABINET 

KOSMETYCZNY 

AGNIESZKA 

PILARCZYK

 29,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070121271165261442389HOCHTIEF POLSKA 

SP. Z O.O.

 4,7000Żelazo i stal170405

 66 720,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 92,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302089319078838991199738P.P.H.U. HEK Hombek 

Julian

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6500Filtry olejowe160107
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 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136342537247811699724VEROCEL-POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0900Odpady wielkogabarytowe200307

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504583546181003642Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe WEGA 

- A Sp. z o.o.

 0,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,6000Zużyte opony160103

 0,1710Filtry olejowe160107

 0,2100Inne niewymienione elementy160122

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6900Żelazo i stal170405

 2,0200Papier i tektura191201

 0,5300Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,4478Opakowania z papieru i tektury1501016342723779720152990Katarzyna Kostecka

 0,0317Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 47,7400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.13.Z0047719357770001269SPÓŁDZIELNIA 

PRACY "ARWIMONT"

 1,4660Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 13,0550Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 1,7600Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 2,9600Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,6400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0940Żelazo i stal170405

 0,0200Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803175702980967631179667PPHU "HYGEA" 

CZESŁAW GOLIK

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003164495571335417Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Małgorzata Kołsut

 4,8230Odpady proszków powlekających080201F45.44.A6307463647771381788MAL-BUD 

J.TARAJCZAK

 0,1100Inne niewymienione odpady100899DJ28.62.Z0033631116170001303GOPOL SP. Z O.O.

 6,5000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111
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 87,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,8500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,7150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Aluminium170402

 0,1200Żelazo i stal170405

 1,2000Mieszaniny metali170407

 5,2150Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.50.Z0004778836170000255ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNAIM. 

STANISŁAWA 

WALENDOWSKIEGO 

W NOWEJ WSI

 32,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

1845



 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,8300Opakowania z tworzyw sztucznych1501023014397347773161803SARR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1370Szkło191205

 35,7800Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 2 400,0900Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 1 417,9140Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 28,1150Kwasy trawiące1101053022008709721240667CBM Technology sp. z 

o.o.

 109,0000Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 80,5600Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 107,7150Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 30,3100Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,4100Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3660Miedź, brąz, mosiądz170401

 7,5710Żelazo i stal170405

 29,3730Mieszaniny metali170407

 10 517,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073019350546662109408KOLBET sp. z o. o.

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802036306055637871005518Usługi Sanitarno - 

Weterynaryjne Janusz 

Koziński

 0,5600Opakowania z papieru i tektury1501010048471537820006413OBROL  KULCZYŃSKI  

SP.J.

 1,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,0400Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0200Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117DL33.20.A5707830937671447269UNIMETAL SP. Z O.O.

 11,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 27,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0240Odpady spawalnicze120113

 48,3200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2500Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Szkło170202

 25,3600Żelazo i stal170405
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5700299607661040046INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

TERESA 

KASZKOWIAK-SZAMK

UĆ

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010033692726180007922KOTŁO-POL 

BANASIAK ZBIGNIEW

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 36,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1000Odpady spawalnicze120113

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,2300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056346121817811287051CAD-SYSTEM LIDIA 

Marciniak

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0310Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 21,9950Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6110Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2870Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0050Odpady spawalnicze120113

 0,0080Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0120Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0650Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,0650Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0910Tworzywa sztuczne170203

 0,0300Odpadowa papa170380

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych1501023110092406671265378Gospodarstwo 

Rolno-Hodowlane 

Michał Owczarek

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702040048169747780045015BOWA  POLSKA  

SP.ZO.O.

 159,6100Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5560Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 8,0000Inne niewymienione odpady120199

 1,5700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 12,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8190Metale żelazne160117

 0,7600Metale nieżelazne160118

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0580Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B5701970997661369390PUH Euro Sped 

Krzysztof Hekert

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Filtry olejowe160107

 7,4100Odpady tworzyw sztucznych070213DI26.11.Z4115571447851713502DUTRON ŚREM  SP. Z 

O.O.

 40,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,5200Opakowania z drewna150103

 0,1920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,5560Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 0,2490Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 11,8000Kwasy trawiące1101052500107896180041250Przedsiębiorstwo 

Produkcyjne Aparatów 

i Konstrukcji 

Energetycznych 

"ZMER" Sp. z o. o.

 11,8000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 3,4540Cynk twardy110501

 14,7000Popiół cynkowy110502

 0,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 45,9400Żelazo i stal170405

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O91.31.Z0401244846181471171Parafia Rzymsko 

Katolicka 

Wniebowziecia NMP 

(św. Józefa)

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012506837906221262753Zakład Usługowy 

Obróbka Skrawaniem 

Tomasz Piskorski

 0,2350Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

1608013028513597421999192BESTKAT 

AGNIESZKA 

PAWŁOWSKA
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 200,0000Odpadowe piaski i iły010409DI26.61.Z5511828277582016208GRUPA SILIKATY  SP. 

Z O.O.

 2,6000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 232,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 401,0000Wybrakowane wyroby101382

 0,0010Odpady spawalnicze120113

 1,7000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Tworzywa sztuczne170203

 15,0000Żelazo i stal170405

 3,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082509416779680377606Mechanika Pojazdowa 

Paweł Herbik
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 0,0870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,5820Tworzywa sztuczne160119

 602,7300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013023800556172203910Hydro-Marko sp. z o.o. 

sp.k.

 400,0000Gruz ceglany170102

 12,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Szkło170202

 2,0000Odpadowa papa170380

 39,6600Żelazo i stal170405

 242,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 20,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 10,0000Inne niewymienione odpady190999

 0,3840Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806305103607810006191"EMSALO-GUM" 

WYTWARZANIE 

ARTYKUŁÓW Z 

GUMY, 

PRODUKCJA-HANDEL

-USŁUGI 

MAŁGORZATA 

ELIKOWSKA

 0,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509469016181503741Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Rączy 

Olczak

 5,1670Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409G51.90.Z6396654207772412137SABA  POLSKA 

SP.ZO.O.

 5,0540Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,1020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7400Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z6345391137820065901BIO-EKO DARIUSZ 

NOWACKI

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022211966671761261neo Dentica-Centrum 

Stomatologii lek. dent. 

Anna 

Grabarska-Szuszkiewi

cz
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 0,0380Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055701289747670006882ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWY PLAST 

STOL KRZYSZTOF 

CZARNOTA

 0,0640Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6520Odpady proszków powlekających080201

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6350Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 61,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0240Odpady spawalnicze120113

 0,0820Inne niewymienione odpady120199

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3560Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2680Opakowania z drewna150103

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1750Zużyte opony160103

 3,4000Metale żelazne160117

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 42,0000Gruz ceglany170102

 0,0060Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0070Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 11,3600Opakowania z papieru i tektury150101DA15.98.Z0042747367290207462PPH "FARPOL" SP. Z 

O.O.

 13,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103241976671303452GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

MARCIN BOROWICZ

 0,4470Opakowania z papieru i tektury1501013008255537642382544Zaklad Usług 

Remontowo- 

Budowlanych Leszek 

Janowiak

 0,3060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2950Opakowania z drewna150103

 199,3500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 0,4000Drewno170201

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100301136671205442Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny I. 

Rozpendowska

 1,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A0048623367790005253PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWY DRÓG 

ROMAN DYBA

 6,9065Baterie i akumulatory ołowiowe1606012502004786171009258Skup i Sprzedaż złomu 

JAN DANIELKIEWICZ

 4,1985Miedź, brąz, mosiądz170401

 14,9610Aluminium170402

 0,4020Ołów170403

 0,0485Cynk170404

 59,0788Żelazo i stal170405

 30,7500Odchody zwierzęce0201063017028297861693988HAND - MIĘS 

POLOWCZYK 

SP.ZO.O.

 0,0450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Opakowania z drewna150103

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,5700  3.11Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305602577791261389SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

MICHAŁ PAWLACZYK

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301648751 00024"CONSULTORIO" 

CENTRUM 

MEDYCYNY I 

FARMACJI

 21,8830Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181A01.50.Z0004777076220005652ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

POSTĘP

 1,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0750Odpady proszków powlekających080201DJ28.75.B0048358717790010107P.P.H ."LEOMAR" 

MARIAN CHĘĆ

 0,0500Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 24,6500Żelazo i stal170405

 0,0520Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602O93.01.Z5721194887631172872EKOLOGICZNA 

PRALNIA CHEMICZNA 

SZUWAREK 

RYSZARD 

SZUBERSKI

 0,0430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3004309107792296958 FARM-MED 

JANKOWSCY SP.J.

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305824547771720629SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

ANNA 

KUCZYŃSKA-PAWLIC

Z

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007943157642394607Indywidualan Praktyka 

Pielęgniarska Kamila 

Szymańska
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 24,7000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104083806595696991962015DAMIAN 

SIERPOWSKI FIRMA 

USŁUGOWO 

HANDLOWA I 

KAMIENIARSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5700Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413

 0,5500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,7400Opakowania z drewna150103

 6,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0700Żelazo i stal170405

 0,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013304507406711392807BRAMA.PL  

RADOSŁAW 

WIERCIŃSKI

 0,0410Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083000524476181987868P.P.H.U. "IWEN" 

Iwona Zwierzyńska ( 

dawniej Dolińska)

 0,1600Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

1861



 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 49,0900Metale żelazne160117

 2,6220Metale nieżelazne160118

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,0700Szkło160120

 0,5780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501024111394586971614423UPRAWA GRZYBÓW 

ADAM PIWOWOŃSKI

 0,1000Opakowania z drewna150103

 3,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 230,4000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207803024258176991954642BROWAR 

BOJANOWO SP. Z 

O.O.

Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,4600Opakowania ze szkła150107

 11,2800Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030803426305951171212N.Z.O.Z."SALUS"OPIE

KA DOMOWA NAD 

CHORYM 

TERMINALNIE, 

JAROSŁAW 

PASZKOWSKI

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022231506981835835GABINET 

DENTYSTYCZNY 

DENTIVIA PAULINA 

CYBUŁKA
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103543186661415681Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Internistyczny oraz 

Medycyny Estetycznej 

Ewa Kotlińska

 1,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013020239416972304819Senior Centrum Opieki 

Długoterminowej 

Wojciech Kałmuczak 

sp.j.

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2600Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6321290497831053014Gabinet 

Dermatologiczny 

Danuta Janicka

 0,2200Odpadowa tkanka zwierzęca0202023027886497792248729"ORYGINALNY SMAK" 

ARKADIUSZ 

MELEROWICZ

 13,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.82.Z9327839578961321057VOLVO MASZYNY 

BUDOWLANE 

POLSKA SP.ZO.O.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,1000Filtry olejowe160107

 0,6600Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z410354663 00030NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO

 4,4920Opakowania z papieru i tektury1501016395863307861509217BAMET BARBARA 

NOWAK, ROBERT 

NOWAK SP. J.

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102712656681119589Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Kicińska

 0,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305023401031715581386445ZAKŁAD USŁUGOWY 

"TANK SERWIS" 

KALKA CEZARY

 0,3600Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346182107861578075GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RADOSŁAW NOWAK

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023472247792411454GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKO-DENTYST

YCZNA 

SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

STOMATOLOGICZNE I 

LEKARSKIE A.K. 

GĘBSCY

 56,3850Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083001614849721123097BETMOR-POLIGRAFIA 

S.C.

 0,2400Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 2,6000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 2,9600Inne niewymienione odpady090199

 1,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033671389555242610354Specjalistyczny 

Gabinet Podologii i 

Kosmetologii mgr 

Katarzyna Kałużyńska

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306243367831069475mazur MED 

GASTROENTEROLOG

IA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700476617631378094INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

GINEKOLOG.-POŁOŻ. 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Marek 

Łagan

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643218256172088047Salon Kosmetyczny 

Glamour Aneta 

Borusiak

 48,2900Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706053658600275342532263RAMID SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052516008669680179473PHU "Arko" Arkadiusz 

Kowalczyk

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Filtry olejowe160107
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 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086310309307791938030"RAPID-MOTOCYKLE" 

SP. Z O.O.

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0047Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181400622315252326577LIEBHERR-POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2290Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,2610Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3250Filtry olejowe160107
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 12,7540Odpady tworzyw sztucznych0702136343465617772641441WITROCHEM sp. z 

o.o.

 0,4800Inne niewymienione odpady070299

 2,6000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 5,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,1410Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,5700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0980Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2090Aluminium170402

 6,5690Żelazo i stal170405

 0,4800Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 40,5800Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K70.20.Z3003241607792285363Mariola Sosnowska, 

Przemysław Spychała 

s.c.
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111220096961621858NZOZ ZESPÓŁ 

PIELĘGNIAREK I 

POŁOŻNEJ GRAŻYNA 

KRZYŻANIAK HALINA 

PAWLAK

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018802939721234336"EWA" DOMOWA 

OPIEKA 

PIELĘGNIARSKA I 

REHABILITACJA 

SPÓŁKA CYWILNA 

JADWIGA 

CIELOSZYK, KAMILA 

WOŚ

 0,1850Żelazo i stal1704052516071476211687215Jakub Czwojda 

Mateusz Czwojda 

Piekarstwo M.J.M 

Czwojda

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DH25.24.Z9700010729270101000POLMAX POLSKA 

S.A. S.K.A.

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM35.43.Z6343999597861591845FLUDRA SP. Z O.O.

 1,9960Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7970Aluminium170402
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 286,3360Żelazo i stal170405

 2,4750Mieszaniny metali170407

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6344985847822069725INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGNIESZKA 

KICIŃSKA-DOBRUCK

A

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027565146991664803SALON 

KOSMETYCZNY 

ALICJA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023634047405571658014GABINET 

WETERYNARYJNY 

CENTRUM 

WETERYNARYJNE 

WRZE¦NIA Magdalena 

Antosik

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 15,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012512617436222318355Gospodarstwo Rolne 

Ferma Drobiu Janusz 

Kałużny

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023017399409721087007TOMASZ DESKA 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

"MOBIVET"
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 0,0120Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126310587497851561831GENERAL LOGISTICS  

SYSTEMS  POLAND 

SP.ZO.O.

 0,0320Inne niewymienione odpady080199

 0,2750Szkło odpadowe w postaci małych 

cząstek i proszku szklanego 

zawierające metale ciężkie (np. z lamp 

elektronopromieniowych)

101111

 11,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0050Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,4800Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,8900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083025047649720637339Mechanika Pojazdowa 

Marcin Fornalkiewicz

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,0120Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe1606013023785327642664225GRIZZLY-POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103410044431 00035NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna Vita 

Dent

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163659607706222798065Biadala Mushrooms 

sp. z o.o.

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092001388155423028043FARMACJA 

PODLASKA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028340368321288397SKIN CARE 

CONSULTING 

MEDYCYNA 

ESTETYCZNA 

ANDRZEJ STASIAK

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023016845057872059628GABINET 

WETERYNARYJNY - 

USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

FIDES KOMIN 

KAROLINA

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501015703708307660009896P.P.H.U KEDA Ewa 

Skibińska

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania ze szkła150107

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306318407851044998GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY LEK. 

MED. LESZEK 

NOWAK
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 0,4800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706055708996317631902514ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW, 

KANALIZACJI I 

CIEPŁOWNICTWA SP. 

Z O.O.

 3,7000Skratki190801

 108,4600Zawartość piaskowników190802

 545,1600  123.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103661396687842460473AMI MEBLE 

PATRYCJA DOMINIAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708477467641474095Zakład Fryzjerski 

Monika Pawlicka

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130002938357791003888REGIONALNE 

CENTRUM 

KRWIODAWSTWA I 

KRWIOLECZNICTWA

 51,6120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309954817811157153Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika Borowicz
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 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031016795007732427233Indywidualana 

Praktyka Lekarsko - 

Dentystyczna Kinga 

Derewenda

 0,6500Opakowania z papieru i tektury1501012503614256220104992LITEX ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY 

STANISŁAW LITWIN

 0,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6870Aluminium170402

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008077047772674699Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Olga 

Młodyszewska-Smagal

ska

 1,0430Opakowania z papieru i tektury150101O93.01.Z0046317897641007548PRALNIA SONIA 

STANISŁAW PIRCH

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2260Żelazo i stal170405

 0,2180Opakowania z papieru i tektury1501013677971329720572338P.H.U. ANNA 

STAWIŃSKA - 

MIELCAREK

 0,0281Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0930Opakowania z tworzyw sztucznych150102DA15.61.Z5705109697640001029ZAKŁAD  

MŁYNARSKO-PASZO

WY "MŁYNPASZ" 

SP.ZO.O.

 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0740Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A6308362227811368080AUTO-LAKIERNIA  

ROBERT GÓRNY

 0,0130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,3000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182301026328 000259231584342GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU BARTOSZ 

CIĄŻYŃSKI

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z drewna150103
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509047366221069039GABINET 

DENTYSTYCZNY LEK. 

STOM. GRAŻYNA 

KUCZ

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700206917641208755INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WŁODZIMIERZ GRÓL

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103634653777 00020NSZOZ  PROFMEDICA

 0,0020Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

0801183023667477661406694AUTO-NAPRAWA 

Aleksandra Zielińska

 0,0040Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Zużyte opony160103

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0900Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,4200Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Szkło160120

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165707913427671669426Gmina Miasto Złotów

 3,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 12,7800Opakowania z papieru i tektury1501013635179056080110313ROLCHEM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 7,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,3800Opakowania ze szkła150107

 151,7000Zgary i żużle odlewnicze1010036308989677790024121FILMAR METAL 

RECYCLING 

RYSZARD MAJEWSKI

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166308922787791632845MEZON KLIMA SP. Z 

O.O.

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111O93.02.Z2509634086222208744Salon Fryzjersko 

Kosmetyczny Kinga  

Łojek Kałużna

 0,4090Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023637659687831737155A-PAT SP.ZO.O.
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 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1480Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3102964206671256600PORADNIA LEKARZA 

RODZINNEGO M. 

NASTAŁ

 0,0080Tworzywa sztuczne1702032403909436292340532ProFARM 2000 SP. Z 

O.O.

 0,0770Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013641387599680978889Chów Indyków 

Mateusz Warszewski

 0,6000Opakowania z drewna150103

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012503676989680018646Firma Motoryzacyjna 

Dav-Car Robert 

Wawrzyniak

 5,9900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,2500Zużyte opony160103

 0,6290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,7000Żelazo i stal170405

 0,0600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6341737707821981014INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KARINA PAWLACZYK

 3,6250Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013622278036222790164ARTIFEX SP. Z O.O.

 5,3370Drewno170201

 43,6630Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101176996651082611MAŁGORZATA 

CHMIELEWSKA-GLAN

C LEKARZ 

STOMATOLOG

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033808441147671710376Kosmetologia 

Estetyczna Delfina 

Skowrońska

 0,0014Odpady zawierające rtęć0604043025720406080107676DOMER SIERECKI 

Spółka Jawna

 0,0015Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0009Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0075Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1665Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0085Inne baterie i akumulatory160605

 4,6900Odpady tworzyw sztucznych0702133026394067811892421ALUNA 

INTERNATIONAL 

TRADE AND 

DEVELOPMENT 

GROUP sp. z o. o.

 3,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,3800Aluminium170402

 1,4750Opakowania z papieru i tektury1501013907662706922256509SUEZ ZACHÓD 

(dawniej SITA ZACHÓD 

SP. Z O.O.)

 0,2020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,1910Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4320Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,4510Żelazo i stal170405

 7,3600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073017842476221896736MARIUSZ 

TWARDOWSKI 

DACH-MAR

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013816857587661581960CAR HORSE 

auto-naprawa Grzegorz 

Gruszczyński

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Filtry olejowe160107

 9,4000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305073009671937842288488Kanalsewis 24 

"Chochlik" Gracjan 

Tabaka

 0,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084103013596981246317FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA DOMINIK 

ZAJĄC

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,1540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398033657811675586NZOZ ZESPÓŁ 

PORADNI 

SPECJALISTYCZNYC

H ARTMED

 0,6600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803612264057792430210ADJATECH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0300Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101091905584475831018844TERMA SP.ZO.O.

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134102442136971007930Magdalena Połomska 

Arkadiusz Połomski 

"PETROL" Sp. j.

 0,0220Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

1606042507258736171478881PHU TELSAT Hanna 

Krawczyk

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501027661742653Gospodarstwo Rolne 

Leszek Kaczmarczyk

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084100204206961352878Gabriel Ofierzyński 

Zakład 

Usługowo-Handlowy

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306079587891031795MAGDALENA 

JANICKA-HILDEBRAN

DT GABINET 

STOMATOLOGICZNY

1882



 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310757137821634442Bartkowiak Zbysław

 38,1510Baterie i akumulatory ołowiowe1606013300707986730006343TELZAS SP. Z O.O.

 0,3530Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020003066387661015232ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

WĄGROWCU

 22,2980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,3090Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

0801186303634337770001105"POWER 

ENGINEERING" S.A.

 3,9840Inne niewymienione odpady080199

 331,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 9,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,2000Opakowania z drewna150103

 2,1800Opakowania z metali150104

 1,9040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 133,6830Żelazo i stal170405
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 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023610663157671203975FIRMA BUDOWLANA 

BS-BUD STANISŁAW 

BARTOSZEWICZ

 2,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,1800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1900Żelazo i stal170405

 58,2900Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

1705039112820748921027618MAR-POL MARCIN 

ZBIGNIEW OCHOŃSKI

 0,6500Opakowania z papieru i tektury1501013102720176651766025AZETX PIOTR 

CZARCZYŃSKI

 2,4240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2508578606171837914NZSZ "FEMINA" s. c. 

w likwidacji (dawniej 

NZSZ "FEMINA" s. c.)

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321003607871027715Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Wałęga-Grotowska

 2,6720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208CB14.21.Z6300113617790000178KRUSZGEO 

WIELKOPOLSKIE 

KOPALNIE SP. Z O.O.

 0,2390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 7,0600Zużyte opony160103

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,3090Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707729367641685521INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

DOROTA 

WESOŁOWSKA

 0,1730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033682007007811952554MEDICADENT 

STOMATOLOGIA 

MONIKA GAWLAS, 

JACEK LORYCH 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023645465536211709000AGROWETERYNARIA 

Paweł Czubak

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105700989547640206027JARTEX Sp. z o.o.
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 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702660679720239171GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARCIN ŻUROWSKI

 0,1450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5702670847641384216Zakład Usługowy 

Grzegorz Ciemny 

Mechanika Pojazdowa 

i Wulkanizacja

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 7,9000Opakowania z papieru i tektury1501013022678737642663763"SA MARKET" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 3,0800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 13,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073659459016551974184BUDOTERMIKA 

SP.ZO.O. SP.K.

 21,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 30,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312403949720904214POZNAŃSKI 

OŚRODEK ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023110850406671128629SALON MEBLOWY 

"TM" Wioletta 

Woźniak-Tomaszewsk

a

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183640894007792441366MAVERICK SP.ZO.O.

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 4,6400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053683572407773293870Sobkowiak Meble 

Premium s.c.

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,5960Opakowania z papieru i tektury150101N85.12.Z634254014FRESENIUS 

NEPHROCARE 

POLSKA Sp. z o.o.  

NZOZ CENTRUM 

DIALIZ

 0,2290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,6500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0174Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0014Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9 434,6870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0740Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3002930107821032803Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Barbara Handke
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 0,8450Opakowania z papieru i tektury1501016302499807781016783GRUNDFOS POMPY 

SP. Z O.O.

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 43,4620Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206011427090625272642465GOOD FOOD 

PRODUCTS SP.ZO.O.

 62,3620Opakowania z papieru i tektury150101

 27,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 64,8200Opakowania wielomateriałowe150105

 9,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 75,0680Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,2240Żelazo i stal170405

 11,2290Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083004791287822377970GRUPA KARLIK 

SPÓŁKA JAWNA

 7,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,0290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,6040Zużyte opony160103

 2,0920Filtry olejowe160107

 0,3800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Miedź, brąz, mosiądz1704013002584857851380070KLIMM Chłodnictwo i 

Klimatyczacja Mariusz 

Matuszewski

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501023002708717671037413Roboty Drogowo 

Budowlane jacek 

Karpiński

 0,6400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3 992,8100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4 398,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033690003629680989255Przychodnia Zbiersk

 0,0020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.30.A5701587227671000545TECHMET S.C. JERZY 

DRĄG, JERZY 

ŚMIAŁY, DARIUSZ 

BŁĄD, IWONA GHUS

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305366907810006742GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JERZY GLABISZ

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010931825085581534101GRZEGORZ BAKOŃ 

"AUTOBAX"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115000586652556815GRUPOWA 

PRAKTYKA 

POŁOŹNYCH 

"RODZINA" S.C.

 3,8000Odpady tworzyw sztucznych0702131472768345252588484ABC AUTOMOTIVE 

Poland sp. z o. o.

 5,3300Inne niewymienione odpady070299

 1,8000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,7000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1891



 22,7700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,9420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,4000Inne niewymienione elementy160122

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1344Opakowania z papieru i tektury1501013008253306971231283Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

"Orzeszek" Justyna 

Orzechowska

 0,0843Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084114834346972084720Agregaty S.A. (daw. 

AGREGATY FOGO 

SP. Z O.O.)

 0,8000Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,2370Filtry olejowe160107
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 3,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146301946867821092343SPÓŁDZIELCZA KASA 

OSZCZĘDNOŚCIOWO

-KREDYTOWA 

POZNANIAK

 0,0250Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102G50.50.Z5703673027661609196PHU "BAZA PALIW" 

S. C.

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Osady i szlamy z fosforanowania1101082505211076220005988PRZEDSIEBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"FUMO-OSTRZESZÓ

W" SP.ZO.O.

 289,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 9,8000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 15,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,8650Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 3,3550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2620Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201171915349055842294660TOUAX SP. Z O.O.

 0,9940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1360Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 11,1500Żelazo i stal170405

 321,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020048395677850004790PRYWATNA 

LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT ROMAN 

WASIELAK

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110003025636661107241DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6900Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,3200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0040Aluminium1704029706273929231128644WARTEX-AUTO 

Sławomir Warlikowski

 0,3870Żelazo i stal170405

 159,5840Odpady tworzyw sztucznych0702136311263567772257843P.P.O."WAKUM" 

BOGDAN POHL

 1,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1400Żelazo i stal170405
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 0,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516421786211014717GABINET 

POŁOZNICZO 

GINEKOLOGICZNY 

LEK. MACIEJ 

ORZECHOWSKI

 0,0220Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112514753556191746617FHU "EUROLAK"  

DARIUSZ JAŃSKI

 0,0160Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0110Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1950Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Mieszaniny metali170407

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311029539720526172GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

KAROLINA STĘPAK

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509599156181084511Indywidualana 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

gab. gin-poł. 

WOJCIECH 

SZATKOWSKI

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103220866651598444Prywatny Gabinet 

Okulistyczny Mariola 

Chojnicka-Kłysz

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090033615666190001803APTEKA "POD 

SŁOŃCEM" MGR 

FARM. IWONA ŁATKA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023017594276222521464Gabinet Weterynaryjny 

Jarosław Kraiwec

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162508640146191828812POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 0,0170Aluminium170402DJ28.51.Z6320169837810009545"QUATRO" 

PRODUKCJA  

USZCZELNIEŃ 

TECHNICZNYCH 

ANTOSZEWSCY SP.J.

 5,4210Żelazo i stal170405

 0,1450Opakowania z drewna1501033016942776060085090COMVEST Sp. z o.o. 

Sp. K.

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309601757881018959GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. JOANNA 

HERCOG

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306596077831185336Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Przemysław Nawrot

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312422237811619820Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "VITAL" s.c

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103100426351 00022Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna 

(dawniejGABINET 

STOMATOLOGICZNY) 

EWELINA 

PISARSKA-MIECIŃSK

A
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 1,0200Opakowania z papieru i tektury1501016315035867890004721"EKKA" FIRMA 

HANDLOWA 

ANDRZEJ KUFEL

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022509634726171948163GABINET 

WETERYNARYJNY 

S.C. PIOTR, EWA 

DĄBROWSCY

 5,2420Odpady tworzyw sztucznych0702134707550077270019183ROSMANN 

SUPERMARKETY 

DROGERYJNE 

POLSKA SP.ZO.O.

 4,9370Zwroty kosmetyków i próbek070681

 6,9200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004583109721147608KIND APARATY 

SŁUCHOWE SP.ZO.O.

 155,6300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083002326179721127416"NOTEDECO" K. 

FRANSUKIEWICZ-JAN

KOWIAK,P. 

FRANSUKIEWICZ S.J. 

SP.K.

 0,6900Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,1690Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,3270Inne niewymienione odpady080399

 0,0420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9310Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,5250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,1030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6100Odpady tworzyw sztucznych0702132719691886460015532Hager Polo Sp. z o.o.

 22,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092514656876181938350Apteka Stylowa 11 

(dawniej APTEKA 

LAWENDA)

 143,2500Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.12.Z6397841947891541390KRISPOL SP. Z O. O.

 3,6900Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070708

 6,0900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,4750Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 12,9300Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112
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 415,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 98,8160Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,8000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 6,4150Inne niewymienione odpady120199

 60,6850Opakowania z papieru i tektury150101

 48,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 25,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134115453136991859085Fermy Drobiu Woźniak 

Daniel Woźniak

 0,0060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z5700472017631050637PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

M. ANTECKA-KLERA

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321116707891019446Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Krupka

 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501012515558356211357096FIRMA HANDLOWA 

"ATL" LUCYNA 

MUSIAŁ

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030210460698982146292BARTOSZ GROSS 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705275567641202273Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Marciniak

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082502809166221016942ANDRZEJ BĄK 

"AUTO-SERWIS "

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,3000Żelazo i stal170405

 69,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056345085107891515990Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "ADAMS" 

Adam Podlewski
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 1,6600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083006347877661296892Mechanika Pojazdowa 

Janusz Czyż

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.51.Z5705023497660000932MECHANIKA 

PRECYZYJNA 

EXPORT IMPORT 

RYSZARD KOŁACKI

 4,7900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2090Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,4350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2504527906181433058Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula Włodarek
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 0,3870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.20.Z0048230697821015118KLINIKA 

WETERYNARYJNA

 1,6880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 8,7540Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312676027841580672GABINET 

PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ 

ELŻBIETA WOŹNIAK

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501023008404986211660587Jacek Poczta Firma 

Usługowa

 0,2900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023020424829721070691GABINET 

WETERYNARYJNY 

"WETKA" LEK. WET. 

Monika Karwowska

 0,0150Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201096302757237821005580P.P.U.H. "REXEL BIS" 

S.C. DARIUSZ 

JAŚKOWIAK, MICHAŁ 

JAŚKOWIAK
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 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700084317640077009PRZEDSIĘBIORSTWO 

INŻYNIERII 

SANITARNEJ 

"PROGRESS" SP. Z 

O.O.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7760Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0980Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096315075497870001978APTEKA 

"Śródmiejska" mgr 

Irena Chuda

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000690347792263367PRZYCHODNIE 

SPECJALISTYCZNE 

A.P. RAKOWICZ

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0033757986180007655Apteka Ewa Fibich

 0,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053689823346060103451ATM INVESTMENT 

GROUP Sp. z o.o. Sp. 

K.

 0,2000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0300Odpady tworzyw sztucznych070213
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 0,0200Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0800Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341784837811692610SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"EDICTUM" SP. Z O.O.

 0,0060Opakowania z papieru i tektury1501015709589837650003923P.H.U. Lesław Dudek

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5200Opakowania z drewna150103

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0110Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085721095447641843486Firma 

Usługowo-Handlowa 

"TAURUS" Jarosław 

Kmiotek

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0100Metale żelazne160117

 0,0080Metale nieżelazne160118

 0,0090Szkło160120

 39,5700Zużyte opony1601036322208157880002910ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY WULKAN 

SERWIS PIOTR 

NYĆKOWIAK

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342901397792018372NZOZ Gabinet 

Stomatologiczny M. 

Krzyżanowska

 0,2060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002249027822116146GABINET LEKARSKI 

LAURA 

GRZEŚKOWIAK
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 0,8000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109630128264WARSZTAT 

ŚLUSARSKO-GALWA

NIZATORSKI  

TADEUSZ  

BOJANOWICZ

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 17,2100Odpady tworzyw sztucznych0702133016687717792388376MODERNO MUNDO 

SP. Z O.O.

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 20,8750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2500Żelazo i stal170405

 17,5200Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720220626351368378INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DARIUSZ 

NEWSKI

 0,5000Skratki1908013110192896662002107GMINA OLSZÓWKA

 1,2000Zawartość piaskowników190802

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005257907630016650Urząd Miejski w 

Trzciance

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103634471208 000297842223690NZOZ 

STOMATOLOGIA J & 

W SP. Z O.O.
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703743197661281494Praktyka Lekarska 

Jolanta Nowakowska 

Trzcińska

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250804970 00047Niepubliczny 

Specjalistyczny ZOZ 

Art&Med

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101871946971543918SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARIUSZ 

BŁACHOWIAK

 2,2500Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803086315372957820020695"UTAL" SPÓŁKA Z 

O.O.

 3,6000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 10,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 7,6030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3000Opakowania z drewna150103

 25,7500Opakowania wielomateriałowe150105

 18,9900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 20,5260Metale żelazne160117

 200,1600Metale nieżelazne160118

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102401036971287912INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

STOM. TADEUSZ 

SZYMAŃSKI

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501013026703567851025877A.S. Pharma Arleta 

Szczepaniak

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005281325140130337Urz±d Miasta i Gminy 

w Grabowie nad 

Prosn±

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502037496181208290Gabinet 

Stomatologiczny 

Bogdan Ptak

 9,3650Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500201156190002607Zakład 

Usługowo-Produkcyjny 

"STOLCHO"

 0,1360Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0940Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5700Opakowania z metali150104

 0,0290Szkło170202

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036302874427821110325MARZENA 

ANDRZEJEWSKA 

"MARZENA" GABINET 

KOSMETYCZNO-FRYZ

JERSKI
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 0,0250Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112503141996210004823PHU BOWIT S.C. 

BARBARA BOLT I 

GRZEGORZ BOLT

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 93,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Filtry olejowe160107

 0,6000Metale żelazne160117

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Żelazo i stal170405

 26,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202043658343377773271756Wielkopolski Indyk Sp. 

z o. o.

 2,3600Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,7000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 127,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 24,2600Skratki190801

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3005008687811795066"SŁOWIANIE-SOUKHA

REV" SP.J.
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 2,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052509311765140115668ZAKŁAD STOLARSKI 

ŁUKASZ SOBCZAK

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 565,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904632034484STEEL-BUILDING  

SP.ZO.O.

 0,3200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0703046301796757820073272PRZEDSIĘBIORSTWO 

MOTORYZACYJNE 

POL-CAR SP. Z O.O.

 2,7750Inne niewymienione odpady080199

 2,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 10,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,1250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,1920Zużyte opony160103

 3,1000Filtry olejowe160107

 1,7260Tworzywa sztuczne160119
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 3,0400Szkło160120

 4,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 1,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 10,2800Szkło170202

 3,7470Żelazo i stal170405

 7,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101864216971430516INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GRAŻYNA 

MAJEWSKA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507968966211126511Gabinet Lekarski 

Usługi administacyjne 

oraz Tłumaczenia 

Science Tomasz 

Malinowski

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102424806971543901GABINET 

NEUROLOGICZNY 

BEATA 

GASZA-BŁACHOWIAK
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 0,2660Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801174709715967281006020DACHSER sp. z o.o. 

Oddział Gądki

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 5,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,0000Opakowania z drewna150103

 14,5900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,2100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.A5700351267660008170PIEKARNICTWO 

JANUSZ JESSE

 0,0380Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,0670Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025700453727661006931GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK.WET. MICHAŁ 

BOROWIŃSKI
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110621446651033038GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA 

SŁODOWA-SUBOTIC

 1,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004648057660006372SPÓŁDZIELNIA 

KÓŁEK ROLNICZYCH 

w Margoninie

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Żelazo i stal170405

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345773557661280000Przychodnia 

Stomatologiczna i 

specjalistyczna 

"Szlachetne Zdrowie"

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033649399047773266347Centrum Zdrowia 

Rodziny sp. z o. o.

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012717899721022189Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Zuzanna 

Rymaniak-Bykowska
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311753087881393315Gabinet 

Stomatologiczny 

Tomasz Gołąbek

 0,0730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130084911677790005678MIKO  MARZENA 

KONDRATOWICZ

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096302151937880027181APTEKA FARMACJA

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096345060427772731115Apteka Przyjazna

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132502546466171006277Zakład Instalatorstwo 

Elektryczne I 

Odgromowe Grzegorz 

Osuch

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,3800Opakowania z papieru i tektury1501012506083056171066629"BIREX" Firma 

Usługowo-Handlowa 

Radosław Banaszyński

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033206180579281307981INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

JOANNA 

KOMOROWSKA

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501484016221174641PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKO 

DENTYSTYCZNA 

LECHOSŁAW JASIK

 1,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B6301766365931666838GRISBI TRE SP. Z 

O.O.

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5360Żelazo i stal170405

 0,6220Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701269757670009136PPHU ZULIT Roman 

Jopek

 0,0370Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0630Benzyna130702

 2,1250Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0320Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 60,2720Metale żelazne160117

 2,4750Metale nieżelazne160118

 2,0300Tworzywa sztuczne160119

 1,4650Szkło160120

 1,3550Inne niewymienione elementy160122

1917



 1,0050Inne niewymienione odpady160199

 1,3090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102508034326221694197Zakład Fryzjersko 

Damsko-Męski 

Mirosława 

Uciechowska

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093648327676662114728APTEKA 

"WITAMINKA" MGR 

FARMACJI 

CZESŁAWA 

GURBAŁA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0056Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700623607641257707Bożena Ereńska

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305995269720540249KAZIMIERZ SAŁACKI 

SPECJALNY GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNY

 51,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K70.32.Z5701100467660013886SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

WIATROWO

 45,0670Opakowania z papieru i tektury1501010120264215260204110DPD Polska Sp. z o.o.

 15,8640Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,6600Opakowania z drewna150103

 0,1600Opakowania z metali150104

 35,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4200Żelazo i stal170405

 0,2700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016344934707831581670NZOZ Wildeckie 

Centrum Medyczne 

Plus s.c.

 0,1900Roztwory utrwalaczy090104

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306944897851069923Indywidualna Praktyka 

Lekarska Anna 

Sokołowska Ziętek

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306784807791069367GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRAJECKA ELŻBIETA

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102507597906222174028"GABINET 

KOSMETYCZNY - 

ANNA" ANNA NOWAK
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3830Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801152504700836191010951ZAKŁAD 

MECHANICZNY 

PROGRESS LESZEK 

SAWICKI

 3,7230Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 13,4470Popiół cynkowy110502

 589,3230Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 85,6920Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 6,7000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 3,0340Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 9,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,8090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013663700067641809704AKU.RECYKLING 

Andrzej Lewicki

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509348106181877482Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek 

Środowiskowo-Rodzinn

ych "JAWINA" s. c.

 0,2000Inne oleje hydrauliczne130113250631681GRABOWSKA FIRMA 

MONTAŻOWA "GFM" 

S.J./ GFM 

Rusztowania sp. z o.o. 

sp.k.

 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0570Filtry olejowe160107

 0,4800Tworzywa sztuczne160119

 0,2080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 50,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016308866747881474060Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko-Własnościo

wa

 3,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208630168016BOSCH SERVICE 

S.C. SERWIS 

SAMOCHODOWY 

DOROTA I LESZEK 

GARNEC

 0,1250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0780Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8000Zużyte opony160103

 0,5200Filtry olejowe160107

 0,7030Metale żelazne160117

 0,0890Metale nieżelazne160118

 0,0020Szkło170202

 0,1300Tworzywa sztuczne170203

 0,0770Aluminium170402

 6,4630Żelazo i stal170405

 0,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0650Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501014102973406961036775ELEKTROMECHANIK

A Andrzej Wencel

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,3700Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,1770Żelazo i stal170405

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092512990206211637571Jadwiga Zajączkowska, 

Jacek Zajączkowski, 

Magdalena 

Zajączkowska s. c., 

Apteka "Pod Koroną"
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6308252477791487047INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOZNICZA MAREK 

SPACZYŃSKI

 2,2000Oleje i tłuszcze jadalne2001250048543317880013026PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ATUT" SP.ZO.O.

 0,3000Odpady agrochemikaliów inne niż 

wymienione w 02 01 08

0201095708933157671516177GOSPODARSTWO 

ROLNE JACEK 

JANUSZEWSKI

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1580Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703408757661416988Zakład Usług 

Wielobranżowych Reni 

Hubert Wójcik

 25,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024782009721244949WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM 

MEDYCYNY 

PODRÓŻY SP.ZO.O.

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026341896249720615906GABINET 

WETERYNARYJNY 

KATARZYNA 

GRYGLEWSKA
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 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308359787791333203PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

DENTES

 23,8600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402224111128097851614645BEJOT Sp. z o.o.

 2,4800Odpady tworzyw sztucznych070213

 3,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 22,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1670Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2890Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 51,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 13,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2440Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101179726651226145KODYM IGNACY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,1990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024115161006961726528Zakład Usług 

Weterynaryjnych TJG 

Pawlak s.c.

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501461066171160624Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta 

Rembiasz-Taczała

 0,6810Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186342473107772611871APART SP. Z O.O.

 2,0800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Zużyte opony160103

 0,1320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 14,5000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,3880Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0150Szkło170202

 0,0150Tworzywa sztuczne170203

 0,2410Żelazo i stal170405

 0,0130Mieszaniny metali170407

 22,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054105188706990001756JACEK NOWACZYK 

ZAKtAD 

BETONIARSKO 

STOLARSKI

 4,1000Odpadowa papa1703806320533177820031279ZAKŁAD 

BUDOWLANY 

WOJCIECH 

FRANKOWSKI

 62,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111191256971976563Medeor sp. z o.o. 

(dawniej NZOZ 

Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej MEDEOR 

sp. z o. o.)

 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342171777881834854PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH I 

SPECJALISTÓW 

'HIPOKRATES" S.P.
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 1 708,0600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053686456907792473194PROMIS WOOD SP. Z 

O .O.

 0,3800Odpady tworzyw sztucznych070213

 2 696,0000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0170Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,4800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,3900Opakowania z drewna150103

 2,9200Opakowania z metali150104

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0410Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 3,7000Żelazo i stal170405

 0,0990Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101184576651047514Prywatny Gabinet 

Dentystyczny Maria 

Jolanta Galczak

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033692268827773304993ESTETICA OLGA 

KĘDZIORA-GIC, 

PIOTR GIC SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,9000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040007799636181624462Zespół Szkół 

Gastronomiczno - 

Hotelarskich im. Janka 

Bytnara "Rudego"

 0,9680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4044Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0084Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093004420136661356470Apteka "Nova" Grażyna 

Florczak

 0,2560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346205077371082154NZOZ DENTIX 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA
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 21,5300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016304129997791023537ARMAPOL PPHU R.M. 

KUBASIK SP. J.

 0,8010Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0042Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6324196819720023206"OBSŁUGA-NAPRAW

A FORDÓW" HENRYK 

DOMINÓW

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,4000Żelazo i stal170405

 0,6000Zużyte opony1601036304382507810024065AUTO-KOMPLET 

IRENEUSZ 

REMBALSKI

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2509323076221161578Indywidualna Praktyka 

Lekarska Krystyna 

Grzesiek

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021871117811704520Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Paulina 

Buczkowska-Puślecka

 0,6560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146300239677780162459STARCOPY B. 

ŻÓŁTOWSKA, J. 

ŻÓŁTOWSKI
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011879207661968110NZOZ PPOZ Joanna 

Jasińska i współnicy 

sp. j. (dawniej Grupowa 

Praktyka Lekarska 

"ZDROWIE" Sp. c.)

 24,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076322007357780106403PRZEDSIĘBORSTWO 

USŁUGOWE 

-REMONTY ROMAN 

KRAWCZYK

 24,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 256,2200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052508074996171570747"FTB PRZEMYSŁAW 

BANASZAK"

 2,3800Opakowania ze szkła150107

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1610Aluminium170402

 2,3800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181433431665272663852PZU ZDROWIE S. A. 

ODDZIAŁ CENTRUM 

MEDYCZNE CORDIS 

W POZNANIU

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1230Tworzywa sztuczne i guma191204

 16,6800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043025477049720965888URBAN FOOD 

NATALIA 

PAŁKA-URBAN

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 88,6100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,7500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0015Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025702094837641240693Gabinet Weterynaryjny 

Usługi-Lekarsko-Weter

ynaryjne  Tomasz 

Gruchalski
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033203645627651204492PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANDRZEJ 

CZYŻOWSKI

 0,0180Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201210801587995992719279ABM Maciej 

Abramczuk

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4610Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0620Aluminium170402

1932



 0,8120Żelazo i stal170405

 0,3950Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013016839546060084854"FIRMA ROZALCZYK" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Opakowania z drewna150103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3200Opakowania z papieru i tektury1501015721432167671600475TOMAR SP. Z O.O.

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306060027871209126INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

PEDIATRA 

MAŁGORZATA 

SOBOŃ

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030004551206180042798SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW PROSNA
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 0,7800Inne niewymienione odpady0301993814314205140348591PRODUCENT 

OPAKOWAŃ 

TEKTUROWYCH 

POPRAWA SP. Z 

O.O.

 518,2800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 6,5100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,9500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053008088047642063365Mirosław 

Miedzianowski

 0,0630Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 49,7400Tworzywa sztuczne i guma1912043667300196681977761TURPLAST Karolina 

Buchali

 110,6800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 2,6480Opakowania z papieru i tektury1501016306057647840011222ZUPH "Odzysk" 

Grażyna Radzińska

 0,2610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103543736971735138Usługi 

Stomatologiczne i 

Protetyczne D&L 

Biernat s. c.
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 3 869,8300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086342240427810000202TFG GRAFIKA 

SP.Z.O.O.

 2,2400Inne niewymienione odpady030399

 0,0900Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0850Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 42,6400Inne niewymienione odpady080399

 261,0500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413

 0,5300Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 47,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 7,0760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4200Opakowania z metali150104

 0,2470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 63,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z9700490679230003171ZAKŁAD  PRODUKCJI  

GALANTERII  Z  

DREWNA  JÓZEF  

KWAŚNY

 0,1260Opakowania z metali150104

 38,2600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB17.40.A0119231307772077839"NAFIRA" SP.Z O.O.

 2,2750Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6950Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B3011481107661965235AQUANET 

MIEŚCISKO SP. Z 

O.O.(DAWNIEJ 

ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

WOKANEKS SP. Z 

O.O.)

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Filtry olejowe160107

 4,1200Żelazo i stal170405

 4,0940Skratki190801

 3,6300Zawartość piaskowników190802

 1 270,1200  171.48Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 14,8000Osady z klarowania wody190902

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202300531923 000206221957544PHU  GAMA Gabinet 

Weterynaryjny EQUS

 0,3680Aluminium1704023011796647851683439Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Czaplicki Łukasz

 4,7290Żelazo i stal170405

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.30.A0047729177811364745ZAKŁAD 

BLACHARSKO-LAKIE

RNICZY  ROBERT  

RADECKI
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8500Metale żelazne160117

 0,1900Metale nieżelazne160118

 0,2800Tworzywa sztuczne160119

 0,0130Opakowania z papieru i tektury1501013014702187642136207Budomasz Łukasz 

Nowak

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402099721038109Radaway sp. z o.o.

 20,3000Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 8,3950Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 71,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 13,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 267,9670Opakowania z drewna150103

 2,3400Opakowania z metali150104

 57,5350Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1760Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 328,2100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052514635306191859020INTERNI Krzysztof 

Lenart

 0,2160Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501023006340726182065272"MT-ex" Sp. z o. o.

 0,2080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208250205240FIRMA BIRAS S.C. 

M.B. IWAŃSCY

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0043Płyny hamulcowe160113

 0,0770Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 26,7280Metale żelazne160117

 1,4990Metale nieżelazne160118

 3,4670Tworzywa sztuczne160119

 1,2160Szkło160120
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 0,6330Inne niewymienione elementy160122

 0,4470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2160Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0050  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001K74.81.Z3105094136671156264ZAKŁAD 

FOTOGRAFICZNY 

KAROL KRUSZYŃSKI

 0,0500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301040046123037670002938ZAKŁAD DRZEWNY 

"ROBPOL " Robert 

Jaster

 0,1500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0150Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6305921517831021043Gabinet 

Lekarsko-Stomatologic

zny Jan Wybieralski
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 412,0400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086303273317820006264ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY MOŚ 

I ŁUCZAK SP.J.

 3,7870Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 1,4750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501012512118709680305699DOROTA I  

MIROSŁAW 

WARSZEWSCY

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z6312716509720908761PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNO-TRANS

PORTOWYCH 

"VIKOM" I. KUBERA I 

R. KUBERA SP.J.

 3,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0081559507811245727AUTO TIP-TOP 

STACJA OBSŁUGI 

POJAZDÓW-POMOC 

DROGOWA EDWARD 

WOLSKI

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0378Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3600Zużyte opony160103

 0,1270Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,6000Metale żelazne160117
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 0,2000Metale nieżelazne160118

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,0110Szkło160120

 0,4100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104F45.21.F6301806557780048640ZRUG  SP.ZO.O.

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0920Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3500Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1400Żelazo i stal170405

 0,1000Tworzywa sztuczne200139

 0,0800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103022203056662110392MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1360Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0080Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 97,0000Skratki190801

 49,6000Zawartość piaskowników190802

 2 058,2700  460.64Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080000336147770003280PRZEMYStOWY 

INSTYTUT MASZYN 

ROLNICZYCH

 0,0960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082506408306171360613AUTO-PREMIUM 

serwis Maciej Kubisiak

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.03.Z6305356097791007260ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"SAN-EKO" (dawniej 

SANIPOR Zakład 

Usług Komunalnych)

 70,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 91,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2 174,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 854,3500Gruz ceglany170102
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 1,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 102,1300Metale żelazne191202

 0,5700Metale nieżelazne191203

 387,0200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 72,3400Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 108,2600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 206,3000Odpady ulegające biodegradacji200201

 339,0700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 233,3600Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 13,1400Odpady wielkogabarytowe200307

 98,0000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,7800Opakowania z papieru i tektury1501016320973557891094672PIEKARNIA - ACHIM 

STASZAK

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015690526221959885USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

JUSTYNA 

MARSZAŁEK

 1 843,8780Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z6311258887811601783SKANEM POZNAŃ  

Sp. z o.o. (DAWNIEJ 

SKANEM  INTROL 

S.A.)

 12,8960Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 28,9040Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312
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 2,4380Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 1,2800Roztwory utrwalaczy090104

 14,0730Opakowania z papieru i tektury150101

 16,4660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,1790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 33,0570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1840Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505910656221040308PRYWATNY GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

LEK. MED. 

MARZENNA GROBEL

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DA15.11.Z6309635877781205308PPHU ZAKŁAD 

ROZBIORU MIĘSA

 0,2130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0700Aluminium170402

 0,9600Żelazo i stal170405
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 0,1400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101DG24.30.Z6303625867811011136BERGOLIN POLSKA 

SP.Z O. O.

 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024101872606991274835MIKOŁAJCZAK 

MACIEJ USŁUGI 

WETERYNARYJNE

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341793249720530417PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

A & A DENT

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080008716866970010628ROLNICZA 

SPOŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0112Filtry olejowe160107

 0,0030Inne niewymienione odpady160199

 0,7500Opakowania z papieru i tektury1501014102347176971005411Transport, 

Przetwórstwo Drewna 

Jacek Frankowski

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,0700Żelazo i stal170405

 15 179,5790  607.18Ciecze z beztlenowego rozkładu 

odpadów zwierzęcych i roślinnych

1906051411924805252422364"BIOGAZ ZENERIS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013016134456222616526Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe Przemysław 

Fórmański

 0,0900Odpady spawalnicze120113

 0,0100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Inne niewymienione odpady160199

 0,4000Żelazo i stal170405

 3 707,8700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101250989922 000259680767589DESTYLACJE 

WAWRZYNIAK PHP 

WOJCIECH 

WAWRZYNIAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702408377641439710NZOZ MEDYCYNA 

ANNA MARIA 

PRZYSIECKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033685880707773018336SALON POLANA 

URODY KATARZYNA 

KUBIAK

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501023011215357773034134Weronika Rożek 

AutoSpa
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 0,4200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6307016869720331741GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ORTODONCJA

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311281547891465890PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

HIKOMED S.C.

 1 300,8000Odpadowa serwatka0205805701074757660005786AGRO-DANMIS 

Gramowscy S. J.

 4,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 5,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8600Opakowania z papieru i tektury1501010046333347640075447PPUH SA i SA Sarna 

Sp. j.

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

1101116307153987790014393PRYZMAT Zakład 

Wielobranżowy Akpol 

Plus
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 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103600460556171770452Stolarstwo i 

Lakiernictwo Sławomir 

Chmielewski

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096305340607790026321APTEKA OSIEDLOWA

 3,1200Żelazo i stal1704056305435207771414401SZLIFIERNIA 

CYLINDRÓW I 

WAŁÓW 

KORBOWYCH 

ZAKŁAD 

NAPRAWCZY 

MECHANIZACJI 

ROLNICTWA BENON 

WACHE

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705068507641257096Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski Jerzy 

Łuczak

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017721847851215046Indywidualna Praktyka 

Lekarska Wojciech 

Rybarczyk

 0,5800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305071407565607010046094DT-SPV 13 sp. z o.o.
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 215,1600Odpadowa tkanka zwierzęca0202024111162046960001237PPUH ZAKŁAD 

MIĘSNY MARIAN 

KACZMAREK

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9320Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035721103817642401477Niepubliczny Zaklad 

Opieki Zdrowotnej 

OKULISTYKA s.c

 0,1140Opakowania z papieru i tektury1501013003842217881925485CAYBO SP. Z O.O. 

SP. K

 2,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4530Żelazo i stal170405

 0,0690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501104100722326971100061P.H.U. "ART" Warsztat 

i Sklep Motoryzacyjny 

Artur Wojdowski

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1410Tworzywa sztuczne160119

 0,0590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 22,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101970701562WYTWÓRNIA 

EKSTRAKTÓW 

SŁODOWYCH SP. Z 

O.O.

 1,6350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0345Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702477627641233411Praktyka Pielęgniarska 

KRYSTYNA WENCEL

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506768676181197942Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Eryka Gabrysiak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011890716652605407Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Ada 

Błaszczyk

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.A2509509436171914684Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek i Położnej 

Środowiskowo - 

Rodzinnych s. c.

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182508629666191827221PRODUKCJA CHEMII 

BUDOWLANEJ 

"MOSKA" SP.J.

 0,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,1220Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033206134796731761656Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Justyna 

Ciesielska

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.50.Z6324996687770003222PRZEDSIĘBIORSTWO  

WIELOBRANŻOWE 

"TRANSKOM" SP. Z 

O.O.

 1,5000Zużyte opony160103

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0200Żelazo i stal170405

 0,2040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039309405886961389930Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Robert Klimkowski

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185708587097642191608MIEJSKIE 

WODOCIĄGI I 

KANALIZACJA SP. Z 

O.O.

 0,1160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0810Zużyte opony160103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,6970Tworzywa sztuczne170203

 3,1390Żelazo i stal170405

 0,0070Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 0,0320Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 32,7000Skratki190801

 16,1800Zawartość piaskowników190802

 8,6200Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101DL33.20.A4100214536960002768EUROSTER

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 65,3200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022516263406181992941SCHNEE POLSKA 

SP. Z O.O.

 4,2240Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Opakowania z papieru i tektury1501012507238516211183443Sklep Spożywczy i 

Przemysłowy, 

Hurt-Detal, 

Import-Export, Usługi 

Transportowe Grażyna 

Borucka - Porębiak
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250712847 000256181140853Gabinet 

Stomatologiczny 

Tomasz Wieczorek

 0,3600Zmieszane odpady opakowaniowe1501062509839199680399542P.H.U. "Dream" 

Sylwester Pietrzak

 1,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056321709007881548574KAMSTOL Producent 

Mebli s.c.

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033657880057642625194Gabinet Lekarski 

Jowita Machnica

 19,7800Opakowania z papieru i tektury1501013007868537842403630PHUP GNIEZNO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SKLEP POLSKI 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 6,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,5600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 36 670,0000Opakowania z papieru i tektury1501013019944017773024839LUB-KART PLUS 

Dominik Skorczyk

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082507297606221514203PHUP "TŁUMIX" 

KRZYSZTOF BIŃCZYK

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,6690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Zużyte opony160103

 0,3510Filtry olejowe160107

 0,1590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7600Żelazo i stal170405

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086305192667830034782ERKOMP GRZEGORZ 

SZYRNER

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501013654810867772798616P. H. U. - "ANGIE" 

Dariusz Włodarczak

 0,0492Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Metale żelazne1601175700965477631009451AUTO NAPRAWA 

TOMASZ ŁAWNICZAK

 37,8070Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.71.Z0119176555261306893DE HEUS SP. Z O.O

 73,2180Odpady z produkcji pasz roślinnych020381

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 32,9760Opakowania z papieru i tektury150101

 22,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 176,2700Opakowania z drewna150103

 5,2600Opakowania wielomateriałowe150105
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 6,4650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,0380Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 8,7490Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 64,0910Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 28,5120Żelazo i stal170405

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201215721165677641495045ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WO-PRODYKCYJNY 

"AUTO-GUMI-LAK" 

MAREK KOWALSKI

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Szkło160120

1955



 3,0260Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.23.A6341953177792157760ZAKŁAD ROBÓT 

KOMUNIKACYJNYCH 

- DOM W POZNANIU 

SP. Z O.O.

 0,1080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3440Filtry olejowe160107

 6,7000Metale żelazne160117

 0,4400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,5000Żelazo i stal170405

 0,9000Odpady wielkogabarytowe200307

 23,7670Opakowania z papieru i tektury1501016345400627822282471PUBLICAT S.A.

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0252Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505667886191314852GABINET 

CHIRURGICZNY 

KRZYSZTOF 

RASZEWSKI

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039705035899231081285Gabinet Lekarski 

Janusz Hawełka

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111O93.02.Z2502594546221262492Salon Fryzjersko - 

Kosmetyczny Barbara 

Błaszczyk

 2,5100Odpady ciekłe z zakładowej 

regeneracji srebra inne niż wymienione 

w 09 01 06

090113O90.02.Z6308276607861000181GOSPODARKA 

ODPADAMI 

PRZEMYSŁOWYMI  

"ARGENTON " 

A.MARGIELEWSKI

 0,2750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 360,4360  313.46Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 50,7200Inne niewymienione odpady190299

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5721134007631952883PUNKT APTECZNY 

MELISA S.C. 

MAGDALENA 

BORCZYK, GRAŻYNA 

KAZIŃSKA-JACASZEK

 0,0000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013110168656652306159PRZYCHODNIA 

LEKARSKA S.C.W. E. 

MICHAŁEK
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100743526681290403GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

WALKOWSKA

 0,2440Opakowania z tworzyw sztucznych1501026311033557771841563PIEKARNIA RAWA 

DOPIEWO ROBERT 

OLEJNICZAK

 7,9600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,3700Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307007359720706856GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

KOWALEWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004902946172040537Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Bartłomiej Roszak

 1,5000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308630554245PW ANNA ZDZISŁAW 

RÓŻAK

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6000Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1000Inne niewymienione odpady080399
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701060627631047486Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Kmiecik

 2,8250Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043013533696171033179Usługi dla 

Budownictwa Marek 

Walczak

 0,0080Odpady tworzyw sztucznych0702133670664346981845199PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

CZEMPINIU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0240Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,0000Skratki190801

 1 235,0010  165.85Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,5250Odpady żelaza i stali191001

 0,0030Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100726146661003369Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa Wojciechowska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346010427811551915PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SŁAWOMIR 

ŻOŁĘDOWSKI

 76,2000Opakowania z papieru i tektury150101DB17.21.Z2504099426170004862EURO KARTON ppuh 

Export-Import Teresa 

Tyrakowska

 1,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501325356221113562PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY LEK. 

STOM. MAŁGORZATA 

CIEPLIK

 0,0630Opakowania z papieru i tektury1501016304642757771409506LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE, 

WYPRAWKI 

LAKIERNICZE A. 

MEISNER

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,4380Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DG24.41.Z6303442697821013533PRZEDSIĘBIORSTWO 

FARMACEUTYCZNO-

CHEMICZNE 

"SYNTEZA"

 0,3620Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110

 1,3030Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070508

 0,5000Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510

 0,2180Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 29,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,2000Popioły lotne z węgla100102

 0,9270Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 2,0510Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3900Opakowania wielomateriałowe150105

 1,2000Opakowania ze szkła150107

 0,1960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023654841627773269736LAB-WET Poznań 

Weterynaryjne 

Labolatorium

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310236607 000366671087741NZOZ BIS-MED

 0,0300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110002788607780173262TEATR MUZYCZNY W 

POZNANIU

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4700Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6326Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1870Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9300Tworzywa sztuczne170203
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 0,8200Żelazo i stal170405

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021208839149970069391GABINET 

WETERYNARYJNY 

MAŁGORZATA 

MIKOSIK

 1,8000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.33.A4103623616981492298ŁABIMEX SP. Z O.O

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1820Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016344290347771828396Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe SPRĘŻYNY 

Tomasz Stróżyk

 0,0030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0470Opakowania z metali150104

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3007351525992505012A-DENT PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA JAŚKIEWICZ

 0,1680Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013661047476070084123CERKAM S.C. 

Karolina, Maciej, Zenon 

Dymek

 5,0000Zużyte formy101206

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania z metali150104

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501313236211143567Gabinet 

Stomatologiczny 

LEKSTOM Krystyna 

Oszwałdowska

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080033472186220005480"MARCZEL" 

IMPORT-EKSPORT

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8000Filtry olejowe160107
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 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083019546377632124065ILPOL Sp. z o.o.

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602113110937426652430505Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego sp. z o.o.

 0,0710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Odpadowa tkanka zwierzęca0201020009897905950003139ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"NOWE ŻYCIE" 

TUCZĘPY

 2,9400Żelazo i stal170405

 28,6900Opakowania z papieru i tektury1501013015597867822512876Grano sp. z o.o.

 6,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,4500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707732617641190452INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

HENRYKA 

GRZEŚKOWIAK

 0,0500Odpady tworzyw sztucznych0702133642465267773261574Jan Zaręba sp. z o .o.

 0,0900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 0,1000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,1400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,1300Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9500Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,4900Tworzywa sztuczne170203

 0,0700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5100Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,1970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023111377871995314Magdalena Piątkowska 

NOVASKIN Gabinet 

Kosmetologii 

Estetycznej

 0,2740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397074207781371099NZOZ "PLAC 

KOLEGIACKI" 

SP.ZO.O.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501191506171549351SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA , LEK. 

E.CZAPLIŃSKA 

-SPYCHAŁ

 0,3200Odpady żelaza i stali1910013026767846652993817Przedsiębiorstwo 

Budowlane Anbud sp. 

z o.o.

 6,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024100648306991423583USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

GRZEGORZ PERNAK

 12,8630Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201033115507196652533783Kartel Przemysław 

Goździk

 59,3930Aluminium170402

 8,0570Żelazo i stal170405
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302769646 000226172204996Niepubliczny Zakład 

Podatawowej i 

Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej Medan K. 

andrzejczak, P. 

Andrzejczak sp.j.

 0,3020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033636368637773258419Gabinety sp. z o. o.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008024707773045014Salon Kosmetyczny 

MiA s.c.

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2504410876180029013TŁUMIK-CAR 

ANDRZEJ 

KOŁODZIEJEK

 4,6230Odpady tworzyw sztucznych0702131462286325272681258Exalo Drilling S.A.

 23,1430Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 8,1700Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 45,0000Wybrakowane wyroby101382

 6,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0070Odpady spawalnicze120113

 0,2450Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 2,3000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 32,7750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6070Inne niewymienione odpady130899

 0,5400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,9660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3270Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 10,3700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1750Zużyte opony160103

 2,2960Filtry olejowe160107

 1,6000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3870Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0700Drewno170201

 57,0400Żelazo i stal170405

 7,0500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,5300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013613018167671150983FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA EWA BIESEK

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9300Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,8000Aluminium170402

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100756386991042668PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JOANNA MACIAŁEK 

POŁOMKA

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083676354707781435037AUTO-CZĘŚCI Oliwa 

Kopaczewska

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Żelazo i stal170405

 13,2570Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203970510477UNIQ LISNER  SP.Z 

O.O.

 725,0000  0.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 651,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 379,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,2100Opakowania z drewna150103

 259,5660Opakowania z metali150104

 994,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,1400Opakowania ze szkła150107

 0,4090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4250Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

1972



 3,1120Żelazo i stal170405

 0,1800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280I63.12.C3005518027772974131H&M HENNES & 

MAURITZ LOGISTICS 

SP.ZO.O.

 0,4450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0430Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5 212,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 860,9720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 388,0800Opakowania z drewna150103

 0,0070Opakowania z metali150104

 379,0450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,0640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3900Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 25,6900Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 2,5100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0290Aluminium170402

 41,3100Żelazo i stal170405

 0,1930Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 119,5560Papier i tektura191201

 1,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086399100847770004121TARNOWSKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA TP-KOM 

SP.ZO.O.

 139,6400Skratki190801

 3 604,5800  540.69Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143013929556182116147MA-Pharma sp. z o.o.

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0551Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143016435587881985990ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

LWÓWKU sp. z o.o.

 0,0400Tworzywa sztuczne170203

 0,0900Żelazo i stal170405

 8,5000Skratki190801

 56,4000Zawartość piaskowników190802
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 1 410,0000  203.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4300  0.26Osady z klarowania wody190902

 24,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056399945087791605417Firma Knach Jerzy 

Knach

 0,7500Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516302066171273529GABINET 

PIELĘGNIARSKI EWA 

RAŚ

 0,0950Opakowania z papieru i tektury150101G52.46.Z3004440706171483675DAREX DARIUSZ 

FOTEREK

 0,1820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0210Tworzywa sztuczne1601190048677999720012711BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE 

ANDRZEJ ZYBAŁA

1975



 0,0330Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308288149720216336GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZBIGNIEWA 

KASPRZAK

 73,9000Drewno1702011469525001231281809TREE CAPITAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,7000Odpadowa papa170380

 140,9000Żelazo i stal170405

 5,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 120,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143026538206222784985Next Polska s.c. 

D.Wojciechowska B. 

Krzysztofiak

 96,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016310874847811590772Multistal & Lohmann 

Sp. z o.o.

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 52,4300Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046312427727661639381NZOZ PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ "HIGIENA 

SZKOLNA" S.C. 

AURELIA 

WOJTKOWIAK, 

MAŁGORZATA 

PAWLAK

1976



 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A6345306107831582706PRZEDSIĘBIORSTWO  

BUDOWY DRÓG  

ROMAN  DYBA  

SP.ZO.O.

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2500Filtry olejowe160107

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 400,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 21,7600Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 10,8200Drewno170201

 0,4700Żelazo i stal170405

 2 626,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 20,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052507493716191402332ZPUH "ALBERO" Rafał 

Świerczyński

 1,0550Inne niewymienione odpady030199

 0,1960Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1977



 0,0830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.71.Z250495090ZAKŁAD 

PRODUKCYJNY 

"NEOROL" SPÓŁKA Z 

O.O.

 6,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 11,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0980Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,1790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300691064 000246182003940NZOZ 

STOMATOLOGICZNEJ 

OLDENT - Gabinet 

stomatologiczny 

Mateusz Olek

 0,4167Opakowania z papieru i tektury1501013651248547881900870"SREBERKO" Marcin 

Lemański

 0,0762Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083024716397871811969TRAKER Mirosław 

Knioch

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

1978



 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4650Filtry olejowe160107

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096396223407861021450APTEKA "NOVA" 

MGR ANNA 

ROGOWSKA

 13,1700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.75.B0046301467630003529"LUBMOR" SP.Z O.O

 0,8500Inne niewymienione odpady030199

 0,5000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,9500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,5000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,5000Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 58,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,9500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 15,8600Inne niewymienione odpady120199

 0,0800Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,1000Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

1979



 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4500Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,4500Odpadowa papa170380

 22,8900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116283806661895646Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Jaroszewska-Matysiak

 0,5990Opakowania z papieru i tektury1501016303283597821012284DORTECH  LESZEK 

URBANIAK  

POBIEDZISKA

 5,5260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1980



 8,4640Opakowania wielomateriałowe150105

 6,6600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7910Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,1900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201213004853016222521429Usługi ślusarskie Cut 

Steel mgr inż. Piotr 

Siwak

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305853697771168043Gabinet 

Stomatologiczny 

Zbigniew Miszkiel

 5,2030Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201090080615506340004141FUCHS OIL 

CORPORATION (PL) 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

1981



 12,0680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306965777771878891Gabinet 

Stomatologiczny Zofia 

Strzałkowska-Łojek

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100487166651068539GABINET LEKARSKI 

LARYNGOLOGICZNY 

LEK.ZIELIŃSKI 

LUDWIK

 0,2410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308674587771892023ZPLR DIAGTER SP. Z 

O.O.

 0,1190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,0100Opakowania z papieru i tektury150101DB17.30.Z6345641637772760832EURO-DRAPE SP.Z 

O.O.

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 44,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901014110519996981578284SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W KOŚCIANIE

1982



 1,1000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,9300Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 37,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033018449376060088272BP Jackiewicz Sp. z 

o.o.

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0050Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 8,2800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011207365095492347171OPTIFLOOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ-SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 6,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0040Opakowania z papieru i tektury1501013110048406681654029PERFECT-COLOR 

Przemysław Kurpik

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Opakowania z metali150104

1983



 0,0820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Produkty z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

odprowadzane w postaci szlamu

1001076305232567831137455FIKSA-AUTO DARIUSZ 

FIKSA

 0,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2800Zużyte opony160103

 0,2700Filtry olejowe160107

 0,8200Tworzywa sztuczne160119

 0,6300Szkło160120

 2,9830Opakowania z papieru i tektury1501013669454066182159085Złoto Polskie Family 

Business s.c.

 1,8060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,3300Opakowania z metali150104

 0,3150Opakowania ze szkła150107

 0,2640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

1984



 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035710056307641770014Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Kicińska

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084105124706970013638Miejski Zakład Zieleni

 2,8170Opakowania z metali150104

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,3400Żelazo i stal170405

 11,2200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 553,8600Odpady ulegające biodegradacji200201

 4,8600Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

1985



 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103017443836222443161PUH Modern Salon 

Urody Nowoczesnej 

Anna Ławniczak

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 02 071802084100421366980003185HURTOWNIA LEKÓW 

WETERYNARYJNYCH 

VET-LEK

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110785476651405103Prywatna Praktyka 

Lekarska Izabela 

Piechota-Łasińska

 0,1430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510093406171979844NZOZ GIZAŁKI 

"FAMILIA" s. c. Zespół 

Lekarzy Rodzinnych

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163011837089950209469THERMOD POLSKA 

SP.ZO.O.

 0,0100Papier i tektura200101

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092509907476221626994Apteka "ARNICA" 

Jolanta Dwornik

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E41.00.A5700049477630006456MIEJSKA 

KANALIZACJA I 

WODOCIĄGI SP. Z 

O.O.

1986



 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0790Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 120,8400Skratki190801

 57,0000Zawartość piaskowników190802

 2 637,8300  256.13Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 17,5600Osady z klarowania wody190902

 0,9560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163027516757661926755Electroparts Piotr 

Piechocki

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 3,5510Metale żelazne191202

 1,0150Metale nieżelazne191203

 0,1290Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024115557026991841352EQUI VET SERWIS 

LECZNICA DLA KONI 

Maciej Przewoźny

 0,5300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050002788537780168893TEATR WIELKI 

IM.STANISŁAWA 

MONIUSZKI

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1987



 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020782156182023931Beauty Lux Karina 

Kończyńska

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312656847842013260GNIEŹNIEŃSKA 

PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312402997772325639Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej

 348,6650Odpady tworzyw sztucznych0702133020133976652988271Roland International 

Polska sp. z o.o. 

(dawniej ROLAND 

POLAND SP. Z O.O.)

 0,8100Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070310

 138,3600Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 4,5000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 93,8500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

1988



 9,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 20,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,7800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,5880Aluminium170402

 0,9740Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345804697811047068"SALON URODY - 

ELŻBIETA HANDKE"

 0,0050Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne

2001276304197197820026568ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

CHRĄCHOL 

WŁADYSŁAW

 0,0060Metale żelazne1601174103905876991755575KOMENDA 

POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ 

STRAŻY POŻARNEJ 

W RAWICZU

 0,0090Metale nieżelazne160118

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083647180147773264785EURODIP sp. z o. o.

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1989



 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0175Aluminium170402

 4,4845Żelazo i stal170405

 0,6240Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110048211427790006726P.U.H. " DOMAX " 

NAPRAWA SPRZĘTU 

GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO

 0,3740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,9740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Inne baterie i akumulatory160605

 0,2600Żelazo i stal170405

 0,0033Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136308902277881518573GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU TOMASZ 

SOLARSKI

1990



 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024111330071132132609GABINET 

WETERYNARYJNY ZE 

SKLEPEM Z ART.DLA 

ZWIERZĄT 

DOMOWYCH "U 

LESSIE" EWA SOKÓŁ

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102409886981026567NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO MARIA 

PIOTROWICZ

 6,7000Zgary z wytopu inne niż wymienione w 

10 03 15

1003165710027107660000398WYTWÓRNIA 

SPRZĘTU 

ELEKTROINSTALACY

JNEGO GAWRYCH 

EUGENIUSZ

 0,0240Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 30,3500Odpady kory i korka0301013101065726650009960WYTWÓRNIA OKLEIN 

MEBLOWYCH 

WIŚNIEWSKI 

WALDEMAR

 35,7700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105
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 0,4150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 320,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.11.A2500703376180044099HODOWLA ROŚLIN 

OGRODNICZYCH 

"KAMIEŃ" SP. Z O.O.

 1 500,0000Odchody zwierzęce020106

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 20,1900Żelazo i stal170405

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133019963927811876089HBH SP.ZO.O. SP.K.

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3002035157891457560Klaudia Stefańska - 

Góral Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,6400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701473397641553073Gospodarstwo 

Rolno-Hodowlane 

Dąbki Jan Sobieszczyk

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1992



 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023017751077772975745lek.wet.TOMASZ 

BIAŁAS GABINET 

WETERYNARYJNY 

DobryVet

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396367147831517442PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "ZDROWIE" 

S.C.

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395856617811047654Gabinet 

Stomatologiczny 

Doleżych-Wojciechows

ka Irena

 12,0700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052502187806220103343PPHU "MEBLE 

ADAMSKI" ZBIGNIEW 

ADAMSKI

 0,4300Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,1450Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0620Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1993



 0,1800Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020281579231665448HIRUDOVITAL 

Medyceyna Naturalna 

Małgorzata Prosicka

 0,0480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082514750426181941613MC Motor Maciej Całka

 0,0640Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Filtry olejowe160107

 0,0220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2460Żelazo i stal170405

 3,1800Opakowania z papieru i tektury1501016398100697861616172FERMA DROBIU 

PATRYCJA 

PACHURA-KUJAWSK

A

 5,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023668359596222372432DAGMET Karolina 

Plucińska

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083019400266271697571Mechanik Piotr Hallek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707935657661136421USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

DOROTA LEWTAK

 432,5450Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052516013116221647588PPHU Meble Woxniak 

Plus Grażyna Woźniak

1994



 64,5100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 12,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Żelazo i stal1704053010015587661958258PIEKARNIA 

CUKIERNIA 

WOJCIECH I 

WIESŁAWA 

PIOTROWSCY S.C.

 0,0600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1500Odpady tworzyw sztucznych0702132506586686180042077WYTWÓRNIA 

SPRZĘTU 

KOMUNIKACYJNEGO 

" PZL  KALISZ" 

SPÓŁKA  AKCYJNA

 0,1800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,5000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 92,5700Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 43,7400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 27,3000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 6,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3,2000Drewno170201

1995



 0,4100Szkło170202

 0,7800Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,8600Aluminium170402

 198,0000Żelazo i stal170405

 0,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 109,6200  0.00Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,1000Skratki190801

 1,8000  1.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,9000  1.80Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024100287396960009291Zakład Usług 

Weterynaryjnych Sp. 

C. R. Walkiewicz, W. 

Kazubek, H. Błaszyk

 0,2500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605000549312GMINNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW W 

LISKOWIE

 77,9800  13.26Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1260Opakowania z tworzyw sztucznych1501023105041896680002276Piekarnia Andrzej 

Ciemieniewski

 0,3600Opakowania ze szkła150107

 0,2400Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

1996



 0,2400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2509319926181161737GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOLANTA 

MATYJASZ-SKUBISZ

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015742836222708381Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Iga 

Stoczkiewicz - Mencel

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5708906827661137001INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ Alina 

Bogalska

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082500452799680002013ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

PRZYBYLSKI 

ANDRZEJ

 1,7210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.11.Z5720692247642360318ARS MEDICAL SP. Z 

O.O.

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,9580Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 1,7850Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

1997



 15,5540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396049099720563581GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA SÓJKA

 0,0200Zużyte opony1601033110600106661770382INSPEKCJA 

WETERYNARYJNA 

POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303725217791019091Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Włodarczyk

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012514712686172017515ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PUBLICZNYCH NR 3 

W PLESZEWIE

 1,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania ze szkła150107

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1998



 0,3060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504270066181848575CARITAS DIECEZJI 

KALISKIEJ

 11,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500625336191009221Zakład Stolarski 

Krzysztof Kokot

 0,0440Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z metali150104

 0,1190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397118417871233509Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa 

Kulmińska-Młodożyńsk

a

 2,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072504210506210006325FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA EUGENIUSZ 

GRZEŚKOWIAK

 5,3310Żelazo i stal170405

1999



 1,9700Inne niewymienione odpady030199DE21.21.Z0033556376220102013POPRAWA 

PRODUCENT 

OPAKOWAŃ 

TEKTUROWYCH

 1 506,8020Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 3,7000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 1,7750Inne niewymienione odpady080399

 0,5100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,5700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,6000Opakowania z papieru i tektury1501013618985827831728245TOVAGO G.P. 

WAPNIARSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 6,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3000Szkło1702023011987567772697246Zakład Ślusarski 

Bartłomiej Kijak

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6311468737851599957Przychodnia Zespołu 

Lekarza Rodzinnego 

MEDICUS s.c.

2000



 495,0730Opakowania z papieru i tektury1501010123399535261788225APSYS 

MANAGEMENT SP. Z 

O.O.

 8,5820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 870,1300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 15,3550Odpady tworzyw sztucznych0702133012090006191999264ALUPLASTIKA - BIS 

Sp. z o.o. Sp. k.

 8,8400Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8600Oleje i tłuszcze jadalne2001252515292756211031549BAR PERFEKT 

ADAMSKI PAWEŁ

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516083206181468074INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ I 

PEDIATRII JADWIGA 

WIŚNIEWSKA-STARE

CKA

 0,5660Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113617061867773249627Raben Logistics 

Polska sp. z o. o.

2001



 0,7410Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0050Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 766,4790Opakowania z papieru i tektury150101

 113,5070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 187,9500Opakowania z drewna150103

 239,9400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4030Opakowania ze szkła150107

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,6300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 49,0000Metale żelazne160117

 0,5110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8860Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0030Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 12,7410Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 15,8800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

2002



 0,0010Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397626665951027283GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SYLWIA  

WAWRZYNOWICZ-GL

APA

 18,0000  2.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908054102366276981002874SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA W 

CHORYNI

 7,2210Zgary z hutnictwa żelaza1002803634644397642671461PILMASZ Sp. z o.o. 

Sp. K.

 30,6680Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 203,5840Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,9670Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,6030Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 49,5880Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3102278806651039302PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"BADENT" BARBARA 

GRONOWSKA-GRACZ

YK

2003



 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510274096181086786INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. Bolormaa 

Magsar Khuchit 

(dawniej BOLORMAA 

JIGJIDSUREN)

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115582536651454521INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ ELŻBIETA 

KRÓL

 0,1470Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707043013021366192002267N-ICE GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0144Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801045700216097641214661PORADNIA 

OKULISTYCZNA 

ORMED

 0,0270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084115629497851403888MARIA CICHOCKA 

Firma 

Handlowo-Usługowa 

"MC"

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023006767747661609753Tom-Bruk Tomasz 

Frelich

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,1800Skratki190801A01.41.A0004659706670003771SPÓŁDZIELNIA 

KÓŁEK ROLNICZYCH 

OSTROWITE

 8,1700Zawartość piaskowników190802

2004



 92,7200  27.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110O93.02.Z2508177016221697238Gabinet Kosmetyczny 

Sławomira Duleba

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6341541527871324318Gabinet 

Stomatologiczny 

Marek Komar

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023103358066652223120Zakład Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o.

 9,0000Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 10,3100Żelazo i stal170405

 108,0000Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

190107

 367,3000Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje niebezpieczne

190111

 17,0000Pyły z kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne

190115

 465,0000  465.00Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,8000Oleje i koncentraty z separacji190207

2005



 4 991,5600Odpady niebezpieczne częściowo 

stabilizowane

190304

 7 490,6660Odpady niebezpieczne zestalone190306

 301,9740Odpady zestalone inne niż wymienione 

w 19 03 06

190307

 204,6330Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 0,8700Skratki190801

 24,0000Zawartość piaskowników190802

 50,0000  50.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 3,0570Metale żelazne191202

 418,8560Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 37,5640Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 0,3540Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

0603136345473257772753789EKOLAB  SP.ZO.O.

 0,0730Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070107

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

2006



 0,4000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,5800Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802034111425616981614933Usługi Weterynaryjne 

Sp. c. Grzegorz Szul 

Karolina Szul

 5,4400Zużyte opony1601032104107415961474084GMINNE ZAKŁADY 

KOMUNALNE

 12,9400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 12,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0000Skratki190801

 1,5000Zawartość piaskowników190802

 20,4000  2.65Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,7000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,6000Odpady ulegające biodegradacji200201

 21,2000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3007127486171891351Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Tomasz Tomczyk

 0,3750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023111086080107162Specjalistyczny Zakład 

Opieki zdrowotnej 

Leszczyński sp.j.

2007



 148,9010Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z3101104386650006915RZEŹNICTWO 

WĘDLINIARSTWO 

HANDEL Stanisław 

ZIEMNIARSKI

 3,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080048327149720551454NAPRAWA POMP 

WTRYSKOWYCH I 

REGENERACJA 

WTRYSKIWACZY 

PIOTR DZIUBA

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5700773377641019468NADOL ANDRZEJ 

NADOLIŃSKI ADAM 

OWCZARZAK

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,2660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0421Opakowania z papieru i tektury1501016309249377821534321PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE ANNA PIERZAK

 0,0137Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Opakowania z metali150104DI26.61.Z0080747426220108464ATLAS SP. Z O.O.

 0,1200Aluminium170402

 20,3500Żelazo i stal170405

2008



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3005210897821375779PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA M. 

MAJKA

 12,5300Opakowania z papieru i tektury1501012510216026181920835 INTERJAREK Sp. z 

o.o.(dawniej Kaliskie 

Przedsiębiorstwo 

Przemysłu 

Spożywczego 

INTERJAREK Sp. z 

o.o.

 56,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085702415877631155313ZUH 

TRANS-KOMUNAL 

TOMASZ 

KACZMAREK

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 6,5700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101000032402INSTYTUT  OBRÓBKI  

PLASTYCZNEJ

 8,7300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

2009



 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Odpady zawierające rtęć0604046320418707790015518Apteka CITO 

Katarzyna Pawełczyk

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086323623507870007053Pzedsiębiorstwo 

Rolno-Przemysłowe 

"ROLPROD" Sp. z o.o.

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103631144800Gabinet 

Stomatologiczny A. 

Smigielska

 30,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013607538126671503300Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Środowiska 

"AISA" Bartłomiej 

Michalski

2010



 1,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 5,7600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022505620236221012281PPHU MELAR S.C. 

ARKADIUSZ 

LASKOWSKI, 

KATARZYNA 

LASKOWSKA

 107,0600Żelazo i stal170405

 0,8600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105L75.23.Z0005706256181350763SĄD OKRĘGOWY W 

KALISZU

 0,0440Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0120Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2004Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4200Żelazo i stal170405

 6 041,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053002900466191958147STOLARZ-LEMPERT 

Sp. komandytowa

 2,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 133,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 45,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2011



 0,0250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,0000Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302050599 000206972305084Vision Elwira Wolniak 

Lekarska Spółka 

Partnerska Gabinet 

Okulistyczny

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095721147177642407540PUNKT APTECZNY 

"POD ESKULAPEM"

 0,5800Zgary i żużle odlewnicze101003DJ28.52.Z0048224207830010362METALOPLASTYKA 

STANISŁAW 

MARYAŃSKI

 0,1810Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508491216222258446GRUPOWA 

PRAKTYKA "ALGRA"

 28,0000Skratki1908016312582187861680454GMINA KRZYKOSY

 74,0000Zawartość piaskowników190802

2012



 1 655,0000  331.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4100Opakowania z papieru i tektury150101DA15.81.B5705076197640000277CUKIERNICTWO 

PIEKARSTWO 

HANDEL MAREK 

PIOTROWSKI

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022607468389591800196Maciej Kołodziejczyk

 7,1800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701602977661000934UBOJNIA MASARNIA 

KARSTUSZ S.J. 

KAZIMIERZ 

SAWIŃSKI, TOMASZ 

SAWIŃSKI

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2013



 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,5900Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201040004764357660006314SPÓŁDZIELNIA 

"ADOROL"

 0,1200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 9,9800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0050Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,5840Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z drewna150103

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

2014



 2,2900Żelazo i stal170405

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0650Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183606883517811905810ROMEN SP. Z O. O.

 10,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017605909721016415STOMATOLOGIA-ROK

IETNICA Wojciech 

Łuczyński

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033616593636972172192Tomo 3D Wojciech 

Głowski

 0,0600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201056304645597820030618TEMAFOT TADEUSZ 

NOWACZYK

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020004793567890000781SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNEJ 

WÓDKI GRZYBOWO

 20,7350Żelazo i stal170405

2015



 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080048434007771394696AUTO MECHANIKA 

USŁUGI 

TRANSPORTOWE T. 

MROSKOWIAK

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,6010Żelazo i stal170405

 0,1000Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

2001333017316187811865708SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 

W POZNANIU

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506307996181310166GABINET LEKARSKI 

JOANNA 

MANCEWICZ-JERCZA

K

 2,9880Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

0801200020003005270204815GRAFIKUS SYSTEMY 

GRAFICZNE SP. Z 

O.O.

 1,5590Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

2016



 2,9930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344523529721057555"LAR-dent" S.C. 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z4114146707851414952LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT "ŻBIK" 

WOJCIECH 

KACZMAREK

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023612695967182089623GABINET 

WETERYNARYJNY 

OPTIMUS VET EMIL 

JANKOWSKI

2017



 0,1200Tworzywa sztuczne1601193027463106171266127Sodowanie Żerków 

Tomasz Świerblewski

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516154606191929565USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

KRYSTYNA 

STODOLSKA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312718809720325019Gabinet Urologiczny 

Andrzej Ryszczyński

 0,1520Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182508555586191945067Gmina Bralin

 2,8200Skratki190801

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308215517791390170Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

prof.dr.hab Anna 

Bręborowicz

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011275106070059421SALUTIS s.c.

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083003914166661784237PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "AUTO-MAR" 

MARSZEWSKI 

GRZEGORZ

2018



 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707975867871309885NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna " 

Prima-Med" lek. stom. 

Bożena Paziewska

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023016562656651042681Gabinet Weterynaryjny 

SC lek. wet. Zbigniew 

Braciszewski

 5,5200Zmieszane odpady opakowaniowe1501060004779957770004049ROLNICZA  

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA IM. 

JAROSŁAWA 

DĄBROWSKIEGO

 0,0970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501013015366507661423416WLOZAR Tomasz 

Zaranek

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023011659986671602338Gabinet Weterynaryjny 

"GRAVET" Krzysztof 

Grajek

 4,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014102885936971039166PW Mocek Stanisław 

Mocek

2019



 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1160Opakowania z drewna150103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306371497851090171Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Hanka 

Kostrzewska

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501012509212036171132869Zakład Fryzjerski 

Beata Grenda

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania z metali150104

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033607627519720606913INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LIDIA WERAKSO

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094111749346981651182Apteka "ARNICA" sp. 

c. "PIERO" Magdalena 

Pietrowiak Roma 

Rowińska

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501720846221156287Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Przemysław Walczak

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146301792447770000531PEKABUD-MORASKO 

SP.ZO.O.

 8,7560Żelazo i stal170405

 5,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

2020



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115984596681825577GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNYCH M. 

GUŻNICZAK K. 

SYLWESTRZAK

 32,7200Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

0701076301080087771035721TRANSPORT 

PUBLICZNY 

KRZYSZTOF 

POSPIESZNY

 24,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304206807771354254GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ARUN GOEL 

CHIRURG 

STOMATOLOGICZNY

 5,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053609105716070073912P.H.U. FENIX STYL 

Sebastian Sobisiak

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093008037587671652124Centrum Medyczne 

"ZDROWIE" Justyna 

Bondarczyk-Musiał, 

Wojciech Musiał S.C.

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111650209231020013Praktyka Lekarska 

Izabela Sworowska

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 02 071802083609551906681970285Hurtownia Leków 

Weterynaryjnych 

AGA-VET

2021



 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102506582206221111913Salon Fryzjerski 

Bernadeta Mikuła

 0,0090Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z251462855 00038ZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

DENTINO

 2,4800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506533176191062801ZAKŁAD STOLARSKI 

DARIUSZ WRÓBEL

 0,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083022076586662050690AUTO-EXPERT 

WARDZIŃSKI 

KRZYSZTOF

 0,0710Filtry olejowe160107

 0,4900Metale żelazne160117

 0,1800Metale nieżelazne160118

 0,1400Tworzywa sztuczne160119

 0,1550Szkło160120

 0,6200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016395392827851611664PLRiLS "KO-MED" s.c.

 0,6200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0780Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

2022



 1,4780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2690Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023904096172094622Adix Adrian Nowak

 0,5000Zużyte opony1601033001701876211524660Łukasz Kostrzewa 

Serwis Ogumienia

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020048474507881021677Gabinet Weterynaryjny 

Jan Bąkowski

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083003313836172128410DTA- Technik sp. z 

o.o.

 0,0780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1040Filtry olejowe160107

 2,6400Żelazo i stal170405

2023



 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110139736681298793GABINET 

PIELĘGNIARSKI 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ ELŻBIETA 

IDCZAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032103545055951029655GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

WŁADYSŁAWA 

BANACH

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163026390047792419579UNIWERSYTECKIE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII 

SPECJALISTYCZNEJ 

SP.ZO.O.

 5,3460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082769307719542357358ATENDE  S.A.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2024



 0,0390Filtry olejowe160107

 0,4830Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,9900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7000Odpadowa masa roślinna0201030002912047781342057WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM 

ONKOLOGII IM. MARII 

SKŁODOWSKIEJ-CUR

IE

 0,4050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,4650Roztwory utrwalaczy090104

 0,6000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 51,7000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

2025



 2,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,5000Żelazo i stal170405

 0,9020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 171,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8660Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 8,6460Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 30,0000Papier i tektura200101

 2,0000Szkło200102

 4,6000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,2050Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 2,0000Tworzywa sztuczne200139

 250,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 10,1000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602116301399607770020640ENEA S.A.

2026



 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6990Papier i tektura191201

 0,0190Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3103588946651613161NZOZ "A-DENT-A.B." 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,3470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015331377811857181QUALIDENT 

STOMATOLOGIA M. T. 

LASKOWSCY 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,2302Opakowania z papieru i tektury1501012509396926191227432Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Małgorzata Fras

 0,0832Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133014681447792287043SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OLOŻNICZY PIOTR 

PAWLIK

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

2027



 0,0003Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

1801073626192717861701848APTEKA 

"PHARMAKON" 

ZUZANNA KOBZA - 

CHARCIAREK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,6400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076397062607792097466TG INSTALACJE 

SP.ZO.O.

 5,1600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 210,0700Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016300140697820026025ZEELANDIA  SP. Z 

O.O.

 145,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 17,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,6160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6900Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0180Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,0050Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 25,0400Żelazo i stal1704052516071016211313377Zakład Usługowy 

TAD-MAR

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2500791206181177796PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA 

ŁYSZCZYŃSKA

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014114380436991349042PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "WEGA" 

GOTSZLING 

WIESŁAW

 4,7200Zużyte opony160103

 0,6800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096301146937820043153S.P.R.P "GAL" 

L.P.M.Ł. MAREK S.J.

 28,8000Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804133100035766660003226SAINT - GOBAIN HPM 

Polska Sp. z o.o.

 111,2400Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 123,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 20,9000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 38,9050Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 891,4000Inne niewymienione odpady120199

 0,1400Inne oleje hydrauliczne130113
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 21,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 132,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 272,2600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,8770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 319,7000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 767,3000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 2,6000Szkło170202

 2,6430Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

1980010001442595860005608SGS Polska Sp. z o.o.

 0,2960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114626406961205976NZOZ CETUS 

PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE

 161,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.81.A6315519067820043408LANTMANNEN 

UNIBIKE POLAND 

SP.ZO.O.

 36,2590Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 39,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 72,6500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

2030



 0,4840Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,0290Aluminium170402

 7,3140Żelazo i stal170405

 79,7700Papier i tektura191201

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015649946961865773PORADNIA 

PIELĘGNIARSKA 

KAJ-MED S.C.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010104259219510023364SIKA POLAND SP. Z. 

O. O.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016801349950220494PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNO-D

IAGNOSTYCZNA 

CENTRUM 

MEDYCZNE MARIA 

LEŚNICZAK, IWONA 

ZYS S.C.

 0,3980Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010046273807670008450USŁUGOWO 

PRODUKCYJNY 

ZAKŁAD ŚLUSARSKI 

ZDZISŁAW PIETRAS

 0,0090Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1390Żelazo i stal170405

 0,0250Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1 729,0010Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508O90.02.Z0115988889511022183SEPARATOR 

SERVICE SP. Z O.O.

 511,9690Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 182,0000  54.60Inne niewymienione odpady190899

 21,5800Opakowania z papieru i tektury1501016397343397822155784TUBA SP. Z O.O.

 3,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9000Tworzywa sztuczne1601193689973476671733313Moto Centrum 

Radosław Rybicki

 0,2100Szkło160120

 1,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013012533086171849828ZAKŁAD 

MECHANICZNY 

GOLMET BEATA 

RAŹNIAK

 0,0850Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406034114171767851665737WALCZAK SP.J.

 4,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,3800Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

1706016311151347871220984FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA ADAM PSZCZOŁA

 6,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013643356556652752048Adamet Adam 

Wysocki

 0,1500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9100Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516328086171093715INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

MAŁGORZATA 

MAJSNEROWSKA-SZ

YMKOWIAK

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084112013356961584270SKUP ZŁOMU, 

METALI 

KOLOROWYCH, 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH, 

MAKULATURY, 

SZKŁA JERZY 

PIEPRZYK

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,4000Zużyte opony160103

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,0450Płyny hamulcowe160113

 0,1800Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 300,6700Metale żelazne160117

 9,3100Metale nieżelazne160118

 5,8000Tworzywa sztuczne160119

 10,8500Szkło160120

 6,0000Inne niewymienione elementy160122

 2,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101520816651654817NZOZ "ANALIZA" 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNO-BAKTE

RIOLOGICZNE

 0,0120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,6500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053028484526681969721SUNFRAME POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1042Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4720Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113027040106060093221AVOB Budowa 

Maszyn Sp. z o.o.

 0,0430Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,7070Inne niewymienione odpady080199

 28,5790Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5670Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,3610Odpady spawalnicze120113

 0,1580Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2280Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0760Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2180Opakowania z drewna150103

 0,2410Opakowania z metali150104

 0,2110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 90,1200Metale żelazne160117

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308242597821534686GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA 

CHMIELOWIEC

 2,4960Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.11.B0033427066180041273P.U.E "Zentex" Sp.z 

o.o.

 0,6100Odpady tworzyw sztucznych070213
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 50,2400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 80,2200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8800Opakowania z metali150104

 5,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,5600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 107,5700Metale żelazne160117

 0,1100Metale nieżelazne160118

 1,7200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,3200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,8000Gruz ceglany170102

 1,2600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803008931296670001507USŁUGI 

GASTRONOMICZNE 

Anna Czarkowska

 0,2350Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0800Oleje i tłuszcze jadalne200125

 9,5000Odpady tworzyw sztucznych0702136307994787791561909 WINKIEL SP. Z O.O. / 

PREVEX sp. z o. o.
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 2,0500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 16,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 5,1920Żelazo i stal170405

 0,0270Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201015701429807640200450MIWEX SG PW JÓZEF 

SŁOMKOWSKI

 0,0010Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0910Żelazo i stal170405

 1,7490Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0190Odpady tworzyw sztucznych0702130012873576180042835Muzeum Historii 

Przemysłu w 

Opatówku

 0,2870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703380227641579368Prywatny Gabinet 

Lekarski Krzysztof 

Zając

 0,1200Skratki1908013110195106681858329URZĄD GMINY 

PRZYKONA

 0,3000Zawartość piaskowników190802

 231,0000  5.67Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 19,2000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201044102218676961000820STADNINA KONI 

"PĘPOWO" SP. Z 

O.O.

 5,3500Odpady metalowe020110

 0,1030Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0455Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0860Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 1,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2700Filtry olejowe160107

 0,0125Metale nieżelazne160118

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 1,5670Inne niewymienione odpady070799DI26.82.Z0080587727820020703 PPH LEMAR SP. Z 

O.O.

 2,2460Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 26,6580Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 3,1030Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2 582,5790Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308G51.47.Z2917707909591452482KOLPORTER  S.A.

 21,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 5,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 180,7330Papier i tektura191201

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000775137771198469Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny Czupiradło Violetta 

Wiśniewska

 0,7830Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

0201083020803019721238819LABORATORIUM 

BADAWCZE 

SORBOLAB SP. ZO 

.O.

 0,0210Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)060704

 0,0890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3610Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,6780Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

2040



 0,3040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 1,6440Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142505770716221013530P.P.H.U. MAR Jacek 

Marczak

 0,9800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016345228687831168378OBRÓBKA 

PLASTYCZNA METALI 

HENRYK WOŹNIAK

 0,3380Miedź, brąz, mosiądz170401

 11,5000Szkło1601203022835766171436380Szyby Samochodowe 

Radosław Trzaska

 0,6200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013903308156931004641Firma Architektoniczno 

- Budowlana 

Restauracji Zabytków 

Architekton Leszek 

Pelian Leszek Link sp. 

j.

 2,5000Gruz ceglany170102

 3,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,0200Odpadowa papa170380

 0,9950Żelazo i stal170405

 16,7800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 20,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103639647072 00027NZOZ  PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"SALUTARIS" S.C.

 1,1000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104410344966"DEBON" Sp. z o.o.

 1,4500Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 47,5870Odpady tworzyw sztucznych070213

 5,7100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 11,0750Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 51,7000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 258,1700Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 19,0580Opakowania z papieru i tektury150101

 35,8930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121DK29.24.B3102047026651007704"REMAL" SP. Z O.O.

 1,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 127,6700Żelazo i stal170405
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100444316961023991Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Jerzy 

Leja

 0,0298Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001828137262178984Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika 

Martynowska-Gwóźdż

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318630830047"ABIS" FIRMA 

MOTORYZACYJNA 

S.C. IRENA I BOGDAN 

SPOCHACZ

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5400Zużyte opony160103

 0,2700Filtry olejowe160107

 1,5200Tworzywa sztuczne160119

 1,3100Inne niewymienione elementy160122

 0,8400Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026093977881844597INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

KRZYSZTOF 

CZARNECKI

 0,0950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.11.A0008627477630004523ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

BZOWIE

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,3550Opakowania z tworzyw sztucznych1501026397008957881005098PROMET sp.j. PPU 

Marian Konicki i 

Tomasz Koniciki

 0,5600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,9000Żelazo i stal170405

 150,1730Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.43.Z3013202756652928205ODLEWNIA METALI 

KOLOROWYCH A. 

LEWANDOWSKI, L. 

LEWANDOWSKI SP.J.

 7,1470Aluminium170402

 0,6500Żelazo i stal170405
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 0,0650Opakowania z tworzyw sztucznych1501024111887359231568521RACHBUD S.C. 

SYLWIA  

KASPERSKA I JACEK 

ZAJĄC

 0,1010Opakowania ze szkła150107

 0,2140Papier i tektura200101

 0,9740Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,5080Oleje i tłuszcze jadalne200125

 26,5700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201017707869848411006155"MASTERFIX POLAND 

LTD" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 18,4600Drewno170201

 96,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053008206336671547119MEBLE 

OGRODOWE-KACZM

AREK PHU 

KRZYSZTOF 

KACZMAREK

 0,0060Aluminium170402DE22.22.Z6304981917811343559ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

DRUKMARK

 5,6780Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804092207213675842668362"DWD Service" Sp. z 

o.o.

 22,8300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,0200Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132508566065140137902Starostwo Powiatowe 

w Ostrzeszowie

 0,1660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0002Inne niewymienione odpady0301995700205677641025463ZPU DREWIS  

WITOLD SIENKIEWICZ

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342911626961709984PANMED PIOTR 

SKROBAŃSKI, ANNA 

GARSTKA-SKROBAŃ

SKA SPÓŁKA JAWNA

 3,9600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012905372876570236843PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"AWPOL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4 040,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,7380Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802036324532647840001778Usługi Weterynaryjne 

ANIMAL dr n wet. 

Marian Poprowski
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312573777871807465CENTRUM 

LECZNICZO-REHABILI

TACYJNE "POSTĘP" 

SP. Z O. O.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2500Odpady metalowe020110A01.30.Z5701801827671229093Gospodarstwo Rolne 

Piotr Skrentny

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 56,9000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 95,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013012989667773141605BORKOWSKI - 

GRUPA SBS SP. Z 

O.O. SP.KOM

 10,5500Gruz ceglany170102
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 8,1600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 13,5400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G50.10.B6397940407792131022BOŃKOWSCY AUTO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3580Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1680Zużyte opony160103

 0,7860Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,4300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 9,4400Metale żelazne160117

 1,0360Tworzywa sztuczne160119

2048



 0,2100Szkło160120

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022514453909680800950PHU Weterynaria

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182504313736220012586Kancelaria Doradcy 

Podatkowego W-Z 

Zofia Walendowska

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2507070889680433894Apteka "Zdrowie" sp. 

j.L.Maron, M. Bury

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201045708870367642277072Gospodarstwo Rolne 

Kowalak Maciej

 71,8800Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4010Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804093023230117811882569JOWAT Polska sp. z 

o.o. sp.k.

 1,9410Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 59,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5701017977631023244Gabinet 

Stomatologiczny 

KINGA KARPIŃSKA 

LEK. STOM. CHIRURG 

STOM.

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033655417247831747857INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

PRODENTIS 

KSYMENA 

ZIELIŃSKA-WASIELE

WSKA

 26 211,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z4103794916971865579"WERNER KENKEL" 

SP. Z O.O.

 3,8600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,6600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 109,8000Inne niewymienione odpady080399

 1,5000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 7,4500Inne niewymienione odpady090199

 3,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5800Opakowania z drewna150103

 0,8190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 13,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1360Filtry olejowe160107

 0,1170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,4400Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705218497641098002INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KRYSTYNA 

KOZŁOWSKA-ŚPIEW

AK

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111308366971448545Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Szablewska-Śliwa

 0,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A9311543379111570573PW "JANAS" 

SŁAWOMIR JANAS

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116301909497770010570STOLKOM Sp. z o.o./ 

HBZ MEBLE sp. z o. 

o.
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 0,1003Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F2505960456191026107LABORATORIUM 

ANALITYCZNE 

"MED-LAB" ELŻBIETA 

JANASEK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0082671517791390603Ortodoncja Małgorzata 

Sitarek-Madaj

 2,9100Opakowania z papieru i tektury1501010004398596170001415OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

JAROCINIE

 3,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7900Żelazo i stal170405

 0,0030Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 1,1930Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z0003133257811619837SZPITAL MIEJSKI IM. 

FRANCISZKA RASZEI

 64,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 9,6380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0570Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 70,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025875956991954978Przychodnia Lekarska 

FAMILIA Sp. z o.o. Sp. 

k.

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039700674969231190318NZOZ MEDIKOR 

PORADNIA 

OKULISTYCZNA 

MARIA KORYCIŃSKA

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146346106387772791347MENSA POLAND Sp. 

z o. o.

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705081807641447796Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny 

Andrzej Przybylski

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z300048983 000216662003147MEDYK Centrum 

Lekarsko-Stomatologic

zne M.&I.Sikorscy s.c.
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023206107792209014INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

'S-MED' MARIA 

PISKONOWICZ-SMAG

A

 2,8950Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112504166006170001651FAMOT PLESZEW 

S.A.

 365,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 27,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 79,3200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 19,7450  9.87Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,4000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,2250Wodne ciecze myjące120301

 91,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 32,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,4000Opakowania z drewna150103

 4,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 267,7000Żelazo i stal170405
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,0720Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912124114387586981671368FOLPLAST SP. Z O.O.

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165708413827631829680ARCAN S.C. Elżbieta 

Rutkowska Lucjan 

Rutkowski

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013712787631948887"Aldent" Gabinet 

Stomatologiczny 

Adrian Szafiński

 0,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013009990696080013573PPHU "ENERGO 

ECO" Zakład 

Ślusarsko Kotlarski - 

Michał Ryba

 1,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,6600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DN36.11.Z2504055026190001329P.P.H.U. "RAVEN"  

ROBERT  GANDECKI

2055



 0,1920Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100722936661022697PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

TADEUSZ 

RYDZEWSKI

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.87.Z2514535956181933275P.H.U. "DUNPOL" 

I.Wawrzyniak & J. 

Ślesicka

 0,1510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083028609676961878238KASMET S.C. 

ELŻBIETA RUCIŃSKA, 

RYSZARD MAJEWSKI

 33,7000Zużyte opony160103

 1 164,2000Metale żelazne160117

 25,3000Metale nieżelazne160118

 46,8000Tworzywa sztuczne160119

 17,0000Szkło160120

 3,6000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015705299867631002615 ZAKŁAD HANDLOWO 

PRODUKCYJNY 

MASARSTWO 

WĘDLINIARSTWO 

SŁAWOMIR KRAFT

 0,3070Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2480Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Tworzywa sztuczne170203

 2,4000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.33.A4115547376971679701PRZETWÓRSTWO 

PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO 

DAGMARA CIEŚLAK

 0,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2506963677251312462Apteka "AURA" 

Jarosław Tuzikiewicz

 6,0400Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.75.B2301747106131457022TERIEL SP. Z O.O.

 1,9440Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,2600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 397,0800Żużle odlewnicze100903

 3 711,3400Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 379,6600Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 0,2700Inne niewymienione odpady100999

 7,0900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,9900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 17,6300Opakowania z papieru i tektury150101G51.33.Z0004401187770001559WIELKOPOLSKA 

SPÓŁDZIELCZA 

SKŁADNICA 

MLECZARSKA

 2,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2570Żelazo i stal170405

 23,2800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.21.A5702956957641768721ZAKŁAD USŁUG 

INWESTYCYJNYCH 

CONSULT-BUD-PROJ

EKT IRENEUSZ 

GBURCZYK

 43,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3800Odpadowa papa170380

 6,5390Żelazo i stal170405
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 8,9900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012516072946222509724"SZKOPEK"  Sp. j. 

Radosław i Grzegorz 

Szkopek

 0,0324Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160008805676181884950Zespół Szkół nr 7

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2506634456221107745Przychodnia Chirurgii 

Stomatologicznaj i 

Implantologii Maciej 

Stagraczyński

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030048398407811352570NZOZ PRO-MED 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Janina 

Konrady-Harasymczuk

 23,8800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036345015997821597451ETOS CZESŁAW 

SZYMENDERA

 0,2600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,9770Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7900Opakowania wielomateriałowe150105

 12,2860Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,8700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,5450Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,2620Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0170Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102139546671075560NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

"LAB-MED"

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397203377771142090LEKARZ 

STOMATOLOG 

EDYTA 

BIENIEK-ŚMICHURSK

A

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023810207773230645LOS DIENTES S.C. 

ALEKSANDRA I 

KRZYSZTOF 

WYREMBELSCY

 16,0000Wybrakowane wyroby101382F45.21.A6303221507771014185PAJO SP. Z O.O.
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 0,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023021291027121584222Kruk-Wet Gabinet 

weterynaryjny 

Krzysztof Krukowski

 6,5480Opakowania z papieru i tektury1501013005630606182059538LETMEREPAIR 

POLAND SP. Z O.O.

 4,0700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 27,9950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1650Inne baterie i akumulatory160605

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011274957773118285CENTRUM 

MEDYCYNY 

MAŁOINWAZYJNEJ 

ENDOSKOPIA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641006767632060796Centrum Połoznicze 

VENUS Julita Zawół

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110183156671544598HIPOKRATES 

Chwiałkowska, 

Jakubiak, Orchowska, 

Polak, Sokołowicz, 

Włodarczyk Lekarska 

Spółka Partnerska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514817006211549364Salon Kosmetyczny 

Vivien Krystyna Kowal

 11 330,7100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052511040736221301507PALATOM P-H-P-U 

Arkadiusz Tomczyk

 0,2820Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A0033763326170001421PRZEDSIĘBIORSTWO 

WYTWÓRCZO-USŁUG

OWO-HANDLOWE 

"GEMAL" -MACIEJ 

TOMCZAK,MACIEJ 

TYL,GRZEGORZ 

TOMCZAK,MARIAN 

TYL

 0,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 8,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.11.B2516480115140255576OBRÓBKA  METALI 

MULLER & DAMAS

 60,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5000Wodne ciecze myjące120301

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508614296181865409NZOZ CALISIA S.C

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043102123706680008818AUTO-HANDEL-TRAN

SPORT GILTRANS 

Karol Gil

 0,0200Inne niewymienione odpady070299DD20.10.A5720438977661803834ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO 

"ROMA" SP. Z O.O.

 0,9960Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,4320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,6150Zużyte opony160103
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 0,1875Filtry olejowe160107

 1,4000Metale żelazne160117

 0,0256Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082505713356171025688Elektromechanika 

Pojazdowa Stanisław 

Matuszczak

 0,0250Metale żelazne160117

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,4300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027050147631076022JOANNA MIZIELSKA 

NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "ALFA"

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342917077792020848Gabinet 

Stomatologiczny 

Przemysław 

Kopczyński

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016128079720952130Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Monika 

Englert-Golon
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 14,2040Odpadowa tkanka zwierzęca0202023110226996661769522MASARNIA "ZENON" 

S.C. MARIUSZ I 

JAROSŁAW 

BORZĘDA

 0,4760Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 9,2920Odpadowa tkanka zwierzęca 

wykazująca właściwości 

niebezpieczne

020280

 1,0360Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 45,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301057714920495551867298DREW TRANS II Zenon 

Wrzeszcz i wspólnicy 

Sp. z o.o.

 1,3800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0171Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030200292296932009669Gabinet 

Stomatologiczny 

DARIUSZ SZELĄG

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101810796971727417Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Maria Chudak-Klak
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010568327822197096LABORATORIUM 

PROTETYCZNE 

DENTPRESS MACIEJ 

NOWAK

 1,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.24.A3003120847811785783MAXCESS  SP.ZO.O.

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 130,8710Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,9420Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,9140Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,9800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 16,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 15,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,9800Opakowania z drewna150103

 0,9120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0100Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8370Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,1600Aluminium170402

 19,3640Żelazo i stal170405

 0,0830Mieszaniny metali170407

 0,4100Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108G50.20.A6315246907781003036P.U.H. "AUTO-DOM" 

SERWIS 

BLACHARSKO-LAKIE

RNICZY ZDZISŁAW 

FELIŃSKI

 0,0410Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2830Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3400Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107
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 2,5400Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0159Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0530Aluminium170402

 2,4550Żelazo i stal170405

 0,0100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046301898867770009986Zakład Poligraficzny 

PRZEMKODRUK 

Przemysław Szlenk

 0,0070Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100721696661032572Gabinet 

Stomatologiczny 

MIROSŁAWA 

KOTLESZKA

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143019511656651035310SOFT-KAS JACEK 

JEŻ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025685406222582193PRAKTYKA 

INDYWIDUALNA 

USŁUGI POŁOŻNICZE 

EDYTA PAWLAK
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023017335117661411732"ZIELEŃ" 

Zakład-Ułsugowo-Handl

owy Maciej Dąbrowicz

 6,1100Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,5200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z4110499796971947231LECZNICA ZWIERZĄT 

KOALA S.C. SZ. 

BAJZERT, R. 

MARKIEWICZ, P. 

WOJTECKI

 0,0011Płyny hamulcowe1601136308916697791014515NZOZ Poznańskie 

Centrum Zdrowia

 0,0085Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0029Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093017890109950173234Apteka Rodzinna

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103307116991437817INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

STOM. ILONA 

KOCOWSKA
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3102843456651039319Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Dymalski

 0,2000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803086303164807781018279VISKOPOL  SP.ZO.O.

 0,2130Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 3,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Żelazo i stal170405

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101784106971212191PAWLACZYK 

GRAŻYNA 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI

 0,1920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202300313853Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet. Dariusz 

Filipiński

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504051286181416290Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

med. Anna 

Głowinkowska

 205,2000Opakowania z papieru i tektury1501016302521657772620769"PAW" Sp. z o.o.
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 40,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 580,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053020276726172203264Wytwórnia Mozaiki 

Osiewicz sp. z o.o. sp. 

k.

 1,8000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307775907821605699SZPITAL I 

PRZYCHODNIA 

MEDICA CELSUS 

SP.ZO.O. SP.K.

 1,0210Opakowania z papieru i tektury1501013027240819720602364MAŁGORZATA 

RECLIK

 0,1938Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Inne niewymienione odpady0706992506502826191355101PRZEDS.HANDLOWO-

USŁUGOWE,AUTO-M

YJNIA S.C. DARIUSZ I 

PAWEŁ HOŁOŚ

 0,1500Popioły lotne z węgla100102

 0,0010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0010Benzyna130702

 0,0005Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2200Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 9,7700Opakowania z papieru i tektury1501013024827786652992261BONESELECT Sp. z 

o.o.

 1,9550Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110858436681708400NIEPUBLICZNY 

PIELĘGNIARSKI 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PARAMEDYK S.C.

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023100179056651642346Gabinet Weterynaryjny 

Lesław Barski

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396586677841638472Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Maciej Mikołajczak

 0,0470Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042506793406181438021Usługi Protetyczne 

Agnieszka Kiełtyka

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023014328156172055473Gabinet Weterynaryjny 

Kamil Olender

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307295107841615005Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Krzysztof 

Jarmuszkiewicz
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 0,0130Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501112516258956222218151Zakład Fryzjerski 

Agnieszka Perz

 0,5070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508587759680667505SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

GMINNY OŚRODEK 

ZDROWIA W 

KOŹMINKU

 3,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055702115867661006144STOLARSTWO 

PAWEŁ KRZYŚKA

 3,3480Zgary z hutnictwa żelaza1002805703015857640204548"PILMASZ" ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY WALDEMAR 

KRZEMIŃSKI

 10,0310Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 47,0310Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026927836691943271Praktyka Lekarska 

Maciej Wiśniewski

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110202236652305964NZOZ "ZESPÓŁ 

LEKARZY 

RODZINNYCH" S.C.
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 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702133004984107642556441Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

TREBOR Klaudia 

Adamczyk

 0,1400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005063377660006685Pałucki Bank 

Spółdzielczy

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006783889680182386INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ BARBARA 

BUKWA

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501025106026326650014642Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"RYBA" Sp. z o.o.

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013025668907773234301SK-MED ARLETA 

KUBICKA - JOANNA 

GRZEŚKOWIAK - 

EWA DUDZIEC 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 36,6500Opakowania z tworzyw sztucznych1501026308237167881416252PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

JAROSŁAW 

KORNOSZ

 0,8800Papier i tektura191201

 1,9100Metale żelazne191202

 0,4000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250172090 00015NSZOZ WAMED

 0,0950Opakowania z papieru i tektury1501013001380316981681757DMTRADE MIKOŁAJ 

TOMASZEWSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6305910007771173009Prywatny Gabinet 

Lekarski Bernadeta 

Sobiło

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3017558899730686210INDYWUIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA PRZĄDKA

 0,5030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3115064706681792317NZOZ RU-DENT 

PORADNIA 

STOMATOLOGIOCZN

A

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4114327157881130308GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. JACEK 

ZGLIŃSKI
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 0,0118Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161004092237311722673KOMORNIK SĄDOWY 

PRZY SĄDZIE 

REJONOWYM W 

KĘPNIE ŁUKASZ 

SÓJKA

 1,1420Opakowania z papieru i tektury1501010109529005250002439TRAKCJA PRKiL S.A.

 1,3480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 844,6500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 600,3900Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 177 558,1100Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023018031869680806444Gabinet Weterynaryjny 

Łukasz Wolny

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311116733 000246681767549NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PIELĘGNIARSKIE 

CENTRUM 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ- ŻAK" S.C.

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396594609720284177INDYWIDUALNA 

PRAKTKA LEKARSKA 

POZ ANNA 

ROKICKA-KACZMARE

K
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 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053009949596681927355Mechanika Pojazdowa 

Teresa Żarna, Dariusz 

Żarna s.c.

 2,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397206919720222153GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JUSTYNA 

OSTROPOLSKA

 0,5760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6306018787821097139AUTO PUNKT 

DARIUSZ 

STARZYŃSKI

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4823Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0040Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032515417155140161987PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEATA PRZYBYŁ 

LACHOWSKA

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023638192106182151190Kaliskie Centrum 

Weterynaryjne Canisia 

s.c.

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133563669756751265009"DIAGNOSTYKA" SP. 

Z O.O.

 0,2040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 47,6520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,8740Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,4730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015996917642649148NZPS Puls G.Budasz 

K.Budasz sp.j.
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 1,8600Odpady tworzyw sztucznych0702136302565717881001835BUILDING PLASTICS 

POLSKA SP.Z O.O.

 0,4700Odpady proszków powlekających080201

 3,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3019742907792402188ALLECOU DENT S.C.

 0,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2509193606222283757PHU 

AGRO-AUTO-SÓJKA 

s.c.

 4,8000Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0420Płyny hamulcowe160113

 0,4200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 122,7600Metale żelazne160117

 3,7910Metale nieżelazne160118

 13,0600Tworzywa sztuczne160119

 4,4000Szkło160120

 2,3050Inne niewymienione elementy160122
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 2,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Odpady tworzyw sztucznych0702136343791587891583164SCALA PLASTICS 

POLAND SP.Z.O.O.

 1,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306780657811355143GABINET LEKARSKI 

WILCZAK MACIEJ

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509089126221398174SALON URODY STYL 

WIOLETTA SZOSTEK- 

GABINET 

KOSMETYCZNY

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101182916651343448SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

H. SZMAŃSKA 

BALCERZAK

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039706082889290114371"DERMEDICA", 

"P.H.U. HANNA 

WALKOWIAK" HANNA 

WALKOWIAK

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702805721084157642400940LUMAG SP. Z O.O.

 0,6900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 1,6500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 102,2300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 4,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 901,6020Inne niewymienione odpady120199

 2,1100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 31,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 17,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 93,2000Opakowania z drewna150103

 1,3400Opakowania z metali150104

 28,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 75,1500Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,5550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 7,0190Żelazo i stal170405

 0,0150Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 17,8000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105F45.21.G4105195556970018966PPHU FREMARK sp. 

z o.o.

 0,0840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000416626181771683Studio Urody Dagmara 

Mikołajczak

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103093496971057997Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Patelka

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106346009537821526416FRODO LESZEK 

TESCHNER
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 1,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086300235597880015060Transport Ciężarowy 

Raczkowiak Ryszard

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025020676172162826Salon Kosmetyczny 

Kącik Urody Justyna 

Zawisła

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707920347631271574Indywidualna Praktyka 

Położnicza Maria 

Matuszak

 155,6700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033602928256961878451HENGST POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,8600Tworzywa sztuczne160119

 0,3200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302065721163667642089637GREMO Piotr Grela

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033112720606661891855Krzysztof Stefanowski

 0,0700Metale żelazne160117

 0,0300Metale nieżelazne160118

 4,4000Skratki1908010007822737840003470ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ - 

Oczyszczalnia Kłecko

 4,0000Zawartość piaskowników190802

 550,0000  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602115700899327650005448"4 KĄTY" Dobrańscy 

Sp. j.

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308527589720780746GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. MACIEJ 

KWIAS

 17,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146344553627162116423KOMPUTERNET.PL  

MAREK JASIŃSKI

 4,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086301167987820024055AGROMARKET Sp. z 

o.o. sp.k.

 1,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7050Filtry olejowe160107

 100,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705043003379027851738672EVEREST 

DEVELOPMENT 

HAWRYLUK SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 6,6000Gruz ceglany1701020084893486560000814ZAKŁAD 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNY "EKRAN" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006370539721025006Gabinet 

Stomatologiczny 

Michał Wawrzyniak

 5,6900Żelazo i stal170405A01.41.A6322550737880012191PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO 

DROGOWE 

SOLFATER BERNARD 

JAŹWIK

 0,0330Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056303948187821018298GRAWER POLSKA 

ANDRZEJ WŁOCH

 2,2200Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,5880Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,8590Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,6320Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108
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 62,0260Kwasy trawiące110105

 1,0590Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8780Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,0720Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9940Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,3210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005710587631906529FHU BESTA Arleta 

Łaszcz

 0,3230Żelazo i stal1704052505258846180024961Przedsiebiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

KWADRAT Krystian 

Krzywda

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111254336961628961NZOZ ZESPÓŁ 

PIELĘGNIARKI I 

POŁOŻNEJ PULS
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 0,0686Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3110141006671537919PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNEJ SANA 

KRÓL. KRUSZYNA, 

STRUSZCZYK, 

ZIELIŃSKA

 38,3350Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201033021915786182142512Gleich Aluminium sp. z 

o.o.

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5870Aluminium170402

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101426442915213584111Zdalny Serwis sp. z 

o.o.

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133002904777811681291GABINET 

DENTYSTYCZNY 

PERNAK

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 45,7500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040013222666630001820Przediębiorstwo usług 

Specjalistycznych 

TERMATEX sp. z o.o.

 0,1620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110781746671570986NZOZ PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO MEDYK 

S.C.
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 0,0700Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803176309565707770000755VEOLIA ENERGIA 

POZNAŃ S.A.

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 19 464,7700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 18 157,6200Popioły lotne z węgla100102

 34 200,3000Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych

100105

 224,6400  44.93Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 01 

20

100121

 3 557,2200Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124

 55 058,3900Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 4,8380Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 25,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0780Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,2080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Zużyte opony160103
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 1,2570Filtry olejowe160107

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8470Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2450Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 1,3320  0.00Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,1780Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,1470Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0780Szkło170202

 0,4040Tworzywa sztuczne170203

 8,4000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0690Aluminium170402

 286,1800Żelazo i stal170405

 0,4550Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0580Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,2880Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,8400  5.13Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 238,5200Osady z dekarbonizacji wody190903

 1,0140Tworzywa sztuczne i guma191204

 6,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z0046107877640001124AUTO KAMAG 

SP.ZO.O.

 1,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1000Zużyte opony160103

 0,6200Filtry olejowe160107

 1,4010Metale żelazne160117

 0,0400Metale nieżelazne160118

 1,1850Tworzywa sztuczne160119

 0,1100Szkło160120

 20,2290Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201034115186936972102168Lebronze Alloys 

Poland sp. z o.o. (daw. 

INOFORGES POLSKA 

SP. Z O.O.)
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 11,2610Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0800Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,1170Inne niewymienione odpady120199

 0,2570Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,3470Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7910Opakowania z metali150104

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,8800Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1890Aluminium170402

 1,2990Mieszaniny metali170407

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504733606171086572SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

LARYNGOLOGICZNO 

PEDIATRYCZNY 

BOGDANA 

SOŁTYSIAK PERS
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 0,0003Papier i tektura1912012506999576211140221Ubezpieczenia 

ADAMSKA BARBARA

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003779595951336311Indywidualna Praktyka 

Lekarska 

E.Kwiatkowska-Krasno

wska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3007051518951798355Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Aneta 

Lamek

 8,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072501346466170015363Przedsiębiorstwo 

Ogólnobudowlane 

SIBUD Włodzimierz 

Sikorski

 25,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110410388509GALWANOTECH 

CEZARY KURPISZ 

S.J.

 0,0450Szlamy farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 14

080315570327171Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

REMO-FLEX  

s.c.Roman Jan 

Jarczyński, Bogdan 

Pahulak, Zbigniew 

Pioch

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2092



 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033640301866961880548INMEDIC SP. Z O.O.

 0,4130Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050046201657630007444"PLASTMET" Sp. z 

o.o., S. K.

 0,1200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,1350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,8950Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,8320Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4660Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,4310Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,1350Opakowania z papieru i tektury150101

 6,2190Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4380Szkło170202

 0,0310Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1330Aluminium170402

 118,2400Żelazo i stal170405

 0,3610Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083100125466650004351ROLPOL-WÓLKA 

SP.ZO.O

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Aluminium170402

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312621607772325728PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

PERFEKT-DENT 

ELŻBIETA 

BARTOSZ-SONDOWS

KA I JAKUB 

SONDOWSKI 

SPÓŁKA CYWILNA
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003742406221895263INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA USŁUG 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ HALINA 

ZAWADZKA

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143017926209721232691VAKOMTEK S.A.

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133655514096991958551ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,0500Żelazo i stal170405

 152,5000Skratki190801

 266,8000Zawartość piaskowników190802

 5 232,0000  711.55Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 64,7990  30.39Osady z klarowania wody190902

 16,0000Odpady ulegające biodegradacji200201

 108,0000  22.36Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083006053506191972911PLATO G.A.K. HOJKA 

SP. J.

 0,1300Filtry olejowe160107

 1 157,0560  883.19Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.12.Z0037405076670005161PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

KONSPOL-BIS SP. Z 

O.O.

 4,4080Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 296,8830Inne niewymienione odpady020299
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 2,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 270,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 13,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,4210Żelazo i stal170405

 60,6880Mieszaniny metali170407

 355,4840Skratki190801

 4,8340Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120083343156220108458ZAKŁAD 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNY WEGA Sp. z 

o.o.

 1,0940Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Aluminium170402

 0,0110Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801014102954236961185860N.Z.O.Z. OŚRODEK 

ZDROWIA 

PAWŁOWICE 

MIECZYSŁAW 

WŁODARCZAK

2096



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3400Żelazo i stal1704050005307557641773550URZĄD MIEJSKI W 

WYRZYSKU

 0,2300Kwas azotowy i azotawy060105DM35.30.B2509511966181883525Pratt & Whitney Kalisz

 0,3100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,5890Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 13,3030Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 9,6100Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,7300Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 871,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 90,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 10,1790Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 106,4160Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 12,4530  4.98Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 2,6000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

2097



 107,3570  5.86Wodne ciecze myjące120301

 0,3550Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 7,1560Inne niewymienione odpady130899

 29,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103

 3,1670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 18,1320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0100Szkło170202

 1,5000Tworzywa sztuczne170203

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022506234579680023825USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

S.C. ANDRZEJ 

TWARDOWSKI & 

LESZEK 

KORALEWSKI
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103639652558POŁOŻNICZY 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

OLNICZEJ "NOWE 

ŻYCIE"

 6,0750Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DN36.14.A2507283406191163206PW "FOKUS" 

TOMASZ KUCHARSKI

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

0603146315092297810002075FUNDACJA 

UNIWERSYTETU IM. 

ADAMA MICKIEWICZA 

W POZNANIU

 0,0100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,8600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,7500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3740Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 14,0300Opakowania z papieru i tektury150101DA15.91.Z0082448077860006112WIELKOPOLSKA 

WYTWÓRNIA WÓDEK 

POLANIN SP. Z O.O.

 1,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Opakowania ze szkła150107

 0,8200Aluminium170402

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507234376171335667SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GAB.PEDIATRYCZNY 

GRAŻYNA 

ŚWIĄTEK-PAWLAK

 0,1820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707901827642107631PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZY 

RODZINNYCH IRENA I 

LECH PSZCZOŁA S.C.

 2,6200Opakowania z papieru i tektury1501013022108097642663579Park Drobiarski sp. z 

o.o.

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2100



 0,8800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 2,5690Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B3000815109720898620PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE AUTO 

LAMA JAKUB 

RATAJCZAK

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 2,2180Metale żelazne160117

 1,3560Metale nieżelazne160118

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501016300300167840005078ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"ZET BE" 

BURCHARDT 

ZBIGNIEW

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0042Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166395693667661657338SKUP I SPRZEDAŻ 

MAKULATURY 

"EKO-MAK" SP. J. 

SŁAWOMIR GÓRA, 

JACEK WOJTALAK

 0,0500Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201040046300347650005750Stanisław Oryniak, 

Roman Frąk KARTEL 

Spółka jawna

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0240Inne niewymienione odpady0402992506938486210008301AGRO-TECHMA 

Dorota Piszczór

 22,0600Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,0330Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 0,0260Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 22,1600Inne niewymienione odpady120199

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

2102



 0,0190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3710Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123634810246192025558KREMER Spółka 

Jawna

 0,4900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 16,1920Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6700Odpady spawalnicze120113

 0,6900Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2190Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501012504834246171218223GABINET 

KOSMETYCZNY 

SYLWIA 

CUKROWSKA

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514312869680340968MEDICA TREND 

HEALTHCARE Gabinet 

Chirurgiczny 

SŁAWOMIR 

KACZMAREK

 1,2160Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602O93.01.Z0149415365262316161EBS S.A.

 0,1920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,5400Odpady tworzyw sztucznych070213A01.30.Z0004773056970018446ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

KACZKOWO
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 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,7400Odpadowa papa170380

 3,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056304894767771035810Zakład Stolarski Usługi 

Transportowe 

Przemysław Pięta

 0,4000Inne niewymienione odpady030199

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania z metali150104

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030009168979680665618WOJEWÓDZKI 

ZAKŁAD OPIEKI 

PSYCHIATRYCZNEJ 

W SOKOŁÓWCE
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 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 5,8000Opakowania z papieru i tektury1501013616514406423190442Galeria Turek karuzela 

sp. z o. o.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023110607486671661401ZWIĄZEK GMIN 

REGIONU 

SŁUPECKIEGO

 1,0871Opakowania z papieru i tektury1501013016672407771781275Dorota Kurek

 0,1540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DD20.30.Z6301816377890008506FABRYKA 

WSPORNIKÓW EUR 

"NEPA" SP. Z O.O.

 7,8800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 13,5000Metale żelazne160117

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0114Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145707976527661645683"SAATEN-UNION 

POLSKA" sp. z o.o.

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083102299556681058511P.U.H. ARNO Firus 

Artur

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0770Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8800Zużyte opony160103

 0,2780Filtry olejowe160107
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039704853319231009997Prywatny Gabinet 

Dentystyczny Urszula 

Kotkowska - Janki

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020912627822280437JP I PARTNER Jacek 

Płaza

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082502379616190011718IMPORT-EXPORT 

BAYERN PAWEŁ 

HOŁOŚ

 4,3700Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1200Benzyna130702

 0,1900Aluminium170402

 0,5500Żelazo i stal170405

 0,0600Rozpuszczalniki200113

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.31.Z3013810586182115343JS-Pharma sp. z o.o.

 0,0160Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0021Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203A01.24.Z4115300627851428167SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE ŁUKASZ 

JARMUSZKIEWICZ

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501013014965489231474292Ferma Drobiu Paweł 

Waligórski

 0,8000Opakowania z drewna150103
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 0,0350Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013004403277871923817NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

JASNO-DENT 

KRZYSZTOF 

JASNOSZ

 0,0022Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0002Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 2,7000Zmieszane odpady opakowaniowe1501062509176506191837627ZAKŁAD USŁUGOWO 

HANDLOWY "REM 

KĘPNO" SP. Z O.O.

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0420Inne baterie i akumulatory160605

 3,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 140,2600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,4750Żelazo i stal170405

 19,2900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504045196211265595GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

PAWELCZAK

 2,5100Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303085721457126070009972ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"POLIGRAF" S.C. 

HALINA 

KALIŃSKA-MAŚLAK, 

ZBIGNIEW MAŚLAK

 383,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K70.32.Z0004888006990005435RAWICKA 

SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA

 0,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2630Żelazo i stal170405

 0,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801114105205876990006156PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

EXPORT-IMPORT 

ROMAN KUBINKA

 0,4000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,3000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,5400Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,4000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,3000Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania z metali150104

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1800Żelazo i stal170405

 0,0680Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022516382906211702280Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek i Położnej 

VITA s.c.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703676447821380556UNI-MED Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena 

Romanowska

 0,0650Aluminium1704023013930446171161090MAREK FABISIAK 

OŚRODEK 

SZKOLENIA I USŁUG 

TECHNICZNYCH 

"FENIX"

 14,9080Żelazo i stal170405
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 162,7800Odpadowa masa roślinna0201036344709767822265389GARTE sp. z o.o. sp.k.

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 100,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,9200Żelazo i stal170405

 1 120,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 797,2100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013006029207772984336PRESS-METAL Natalia 

Kukiel

 0,4750Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z drewna150103

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1400Miedź, brąz, mosiądz170401

 10,6200Aluminium170402

 28,3100Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700526047661377308Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Laryngologiczna 

Krzysztof Nowak

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021392307891750923ESTIME SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803146321104697820022398ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

"REJGRAF" 

RYSZARD, EMILIA, 

JAROSŁAW BĄK S.C.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009905716222652717Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Jakub Sikorski

 0,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030705694069370008168CARREFOUR Polska 

Sp. z o.o.

 2,1000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 689,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 41,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,4000Opakowania z drewna150103

 373,0000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 3,2000Żelazo i stal170405

 77,2000Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z6342737387881841392PRZEDSIĘBIORSTWO  

WIELOBRANŻOWE 

"LS-PLUS"  SP.Z O.O.

 154,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 115,8000Opakowania z drewna150103

 7,7200Opakowania z metali150104

 623,3880Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 373,2480Gruz ceglany170102

 85,9000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 454,2590Papier i tektura191201

 313,2280Metale żelazne191202

 134,9040Metale nieżelazne191203

 607,9360Tworzywa sztuczne i guma191204

 29,0400Szkło191205

 289,8460Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 15,1930Tekstylia191208

 933,2670Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 19 242,6530Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 4 167,9630Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 113,8050Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010965826721887344MARTA WILSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0770Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083116143656681452107AT TRUCK - Tomasz 

Tomaszewski

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0370Metale żelazne160117

 0,1030Metale nieżelazne160118

 0,0880Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311606957861481944PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZY 

RODZINNYCH 

"LEKMED" S.C.
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 7,7800Opakowania z papieru i tektury1501013010130016182095132Meringer sp. z o.o.

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0980Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301727277781010177DENT Stomatologia 

Centrum 

Stomatologiczno-Protet

yczne P.Richter, 

T.Nowotny

 0,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.A3111117996652480897Piekarnia Jaśmin Jan 

Nawrocki i Spółka sp. 

j.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508609446221767370NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

SANUS

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025703561907641799265AS PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MACIEJ SKOWYRA
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 0,0030Miedź, brąz, mosiądz1704016315542767850012105Produkcja Handel 

Usługi WELDER 

Zbigniew Włodarek

 0,0670Aluminium170402

 0,6550Żelazo i stal170405

 3,0500Mieszaniny metali170407

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020185326222677930Stomatologia Rodzinna 

Małgorzata 

Blek-Konieczna

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096308399997841631636APTEKA ŚW. 

WAWRZYŃCA SP. J.

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083006793246661849706AUTO-KOLAND 

SEBASTIAN 

DZIĘCIOŁOWSKI

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,9000Odpadowa tkanka zwierzęca0202025708311717641788793Gospodarstwo 

Rybackie PSTRĄG 

TARNOWO Ziemowit 

Pirtań

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0250Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1500Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013018120446671761367TERMINAL Strzałkowo 

Sp. z o.o.

 0,0370Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania z drewna150103

 174,9500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013024295607831699561Everest Development 

sp. z o.o. sp. k.

 0,1800Gruz ceglany170102

 11,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 220,2400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0600Gruz ceglany1701025702992797641406745Galeria Czystości 

Jarosław Żentkowski

 0,0030Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201173006371716181608233Mad-Serwis Marek 

Daros

 0,0040Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Metale żelazne160117
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 0,0208Opakowania z papieru i tektury1501013698899157811860148Nicolas Marcin 

Rakowski

 0,0026Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024878477773232851"CENTRUM 

MEDYCZNE 

KORMED" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3022837607792242833Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna 

Aleksandra 

Tomaszewska

 240,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203803015065256961863478SNEBO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114DI26.70.Z0033588546220002607Zakład Usługowy 

"OPTYKA" Magdalena 

Zawada

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031003023477251936317Wizja V sp. z o.o.

 0,8000Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

1305010200061809111459982ZAKŁAD USŁUGOWY 

Jarosław Mijalski

 5,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502
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 1,5900Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702083015369867632022040Magic-Art Alicja 

Florek-Jarosz Zakład 

Produkcyjny w 

Trzciance

 0,4800Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0920Inne niewymienione odpady070299

 3,6500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 19,5000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1790Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,4950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Opakowania z drewna150103

 0,1980Opakowania z metali150104

 1,7500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702205047671023463Gabinet 

Stomatologiczny Arleta 

Piotrowska

 2 097,5700  165.44Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805E41.00.A3103429476651005817ZAKŁAD USŁUG 

WODNYCH SP. Z 

O.O.

 0,8950Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803123664680607811941102INTREX sp. z o. o.

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 11,0730Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,2030Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8190Opakowania z metali150104

 0,0800Opakowania ze szkła150107

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Metale żelazne160117

 0,0970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0450Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1410Aluminium170402

 0,4790Żelazo i stal170405

 1,0000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001032504569996191001455P.P.U. "KRAT-METAL" 

SYLWESTER  

KIESZKOWSKI

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 46,3100Żelazo i stal170405

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083643226586191352686Zbigniew Pawlik 

"AZUZ"-MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,4000Żelazo i stal170405

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016300070307820007401ZAKŁAD 

MECHANICZNY 

"ROOLEX"  Sp. z o.o. 

Sp. k.

 0,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 118,1090Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 29,1400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3300Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0017Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0021Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0119Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,4200Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308456237871291375INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

DENT. HANNA 

NOWAK-KOPPA

 0,0150Inne niewymienione odpady0301993016314666222754777L-Correct sp. z o.o.

 598,4800  137.65Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 02 

11

070212

 550,0740Odpady tworzyw sztucznych070213

 8,6070Inne niewymienione odpady070299

 0,8800Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 24,3800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 83,6970Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 73,7000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,7700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6530Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 360,3000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0340Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,0650  0.00Inne niewymienione odpady190999

 0,0080Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010077627671032083INDYWIDALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ EWA 

BOJDA

 1,3200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705041422128645242698975SL SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 5,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806321006957871244393BOROWIAK-OLECH 

SP. C.

 5,1600Inne niewymienione odpady120199

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Szkło170202

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115027846671226177INDYWIDUALNA 

PRAKTKA 

PIELĘGNIARSKA 

ELŻBIETA KONOPKA

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013006730669680082377INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ GRAŻYNA 

FURMANIAK
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035721399829670552367USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

ANNA ROGUT

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110159436652305846ZESPÓŁ 

PIELĘGNIAREK I 

POŁOŻNYCH FIDES 

S.C.

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092516058465140241947"RODZINNA" BEATA 

BIERCZYŃSKA 

IWONA KAFANKA 

SP.C. APTEKA 

"RODZINNA"

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507822626181833852Zakład Podstawowej i 

Stomatologicznej 

Opieki Zdrowotnej 

"VITA-DENT" Hanna i 

Jacek Zabielskich

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6345889277841036796PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"ANTOM DENT" 

TOMASZ SINIECKI

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5309044297521013569Prywatny Gabinet 

stomatologiczny lek. 

stom. Ewa Napierała

 0,0100Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901026300256307880014675ZAKŁAD 

POLGRAFICZNY 

"GRODRUK" DARIUSZ 

GIELEK

 64,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013019323576070078602WSK SPAWALNIK 

T.G. Burzyńscy Sp. J.

 0,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001033026298047831708685JAWOR POLSKA sp. 

z o. o.

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023022014726652370884GABINET 

WETERYNARYJNY 

REKSIO Małgorzata 

Grabińska

 0,0930Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091408902877010057844VITAFARMA BIS Sp. z 

o.o.

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042506025676181370375Pracownia 

Dentystyczna Ryszard 

Matyniak

 0,7600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086315356177811333578ZAKŁAD MAŁEJ 

POLIGRAFII Grazyna 

Matusiak

 0,1170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080041101226990006050ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,6700Opakowania z papieru i tektury1501013101776036651001765PPHU FENIKS 

MARIUSZ 

BUŚKIEWICZ

 1,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2800Opakowania ze szkła150107

 0,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509472726181883353CENTRUM USŁUG 

STOMATOLOGICZNYC

H S.C.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043110110756661734239NZOZ Centrum 

Rechabilitacji T. 

Wasieleski

 0,0040Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122511278036171511549Zakład 

Ślusarsko-Kotlarski 

Wojciech Lajtlich

 1,4270Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0040Odpady spawalnicze120113

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036302059587871343190PRAKTYKA 

LEKARSKA ANDRZEJ 

CHEŁMINIAK

 11,1460Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z6301754767820069744"SANPOL" SP.ZO.O.

 17,1520Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3006024516652296538Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Przybylska

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030914530449531258090NIEPUBLICZNY 

ZOZ-OŚRODEK 

ZDROWIA

 0,8000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.75.B2506687449680371348TYGRO S.J.

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 34,5200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 99,4000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2250Odpady spawalnicze120113

 0,0997Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z metali150104

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086396621147772405574TRUCK-GUM s.c. 

Robert Zawitaj, Michał 

Zawitaj

 0,6270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1290Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6460Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8020Filtry olejowe160107

 0,0320Tworzywa sztuczne160119

 38,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,2100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056302758937871004476"BRACIA NOWACCY" 

Sp. z o.o.

 0,1800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,4700Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,3000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,4450Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0550Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086301216297850005298PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNE 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"KSIĄŻ-ROL" 

SP.ZO.O.

 0,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100397436961022520Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Jacek 

Bieńkowski

 0,4600  0.07Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.51.Z3004032147791133303ZAKŁAD 

GALWANOTECHNICZ

NY "GALWANIT" EWA 

MAŁUSZYŃSKA

 0,0037Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396401307822126877NZOZ OCULUS

 3,8100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203A01.21.Z4101844166990010264HODOWLA 

ZARODOWA 

ZWIERZĄT 

ŻOŁĘDNICA SP. Z 

O.O.

 3,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,8100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 20,9800Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402090082715437780083458ZAKŁAD PRODUKCJI 

ODZIEŻY "ARGOS" 

GRAŻYNA 

KORYTOWSKA

 0,0180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709044110408666961401536Mikołaj Pazoła Zakład 

Usługowy Inst. Wodn. 

Kan. CO i Gazowej

 3,9660Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203049704706609230026433Zakłady 

Gastronomiczno-Hotela

rskie Adam Choroszy, 

Bronisław Cichy
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110880956671044660Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno - 

Położniczy Natalia 

Bobrowska - 

Bartkowiak

 24,1600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016308004837840006497PHU Przemko 

Przemysław 

Kopydłowski

 0,1580Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Filtry olejowe160107

 69,1400Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.61.Z5700759827660005941PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZBOŻOWO 

MŁYNARSKIE 

"DAMŁYN" SP. Z O.O.

 1,4400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0080Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101
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 4,2980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3,6800Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6307440987841185125PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WŁODZIMIERZ 

CZERKAWSKI

 0,0860Opakowania z papieru i tektury1501012728854016350000127Eurovia Polska S.A

 0,0590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8 203,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,4285Opakowania z papieru i tektury1501013615780096971391064Kris Firma 

Handlowo-Usługowa 

Krzysztof Szturo

 0,0729Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702485147641241801KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI  

MACIEJ WINIAREK

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091203638536772280830Apteka 

"Niezapominajka"

 0,2470Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033000409357891635079GABINET 

WETERYNARYJNY 

JUSZCZAK & 

GORZELAŃCZYK

 55,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056302226267840009627Zakład stolarski, mgr. 

inż. Józef Luboński

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705310186310212455Przychodnia 

HIPOKRATES

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023620417546211771045WI-VET WIKTOR 

SZYMCZAK
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 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001999666222586096NZOZ 

STOMATOLOGIA K.A. 

MACIEJEWSCY S.C.

 13 843,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052515449036191913558GRUPA G-3 Sp. jawna 

Grzegorz, Piotr, 

Radosław Gugała

 0,0370Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0410Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,3900Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 44,8800Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 1,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 520,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 102,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 33,9500Opakowania z metali150104

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1 292,0000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 294,0000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6305653107821035865GABINET LEKARSKI 

HENRYK GULDA 

LEKARZ 

GINEKOLOG-POŁOZNI

K

 0,0530  0.00Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DN37.10.Z5708388207841232385Z.P.H.U. PUNKT 

KASACJI POJAZDÓW 

BOLESŁAW 

LEMAŃSKI

 2,6850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0550Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0800Benzyna130702

 0,0320Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,0800Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,1950Płyny hamulcowe160113

 0,8100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 1,5800Zbiorniki na gaz skroplony160116

 438,4650Metale żelazne160117

 16,0950Metale nieżelazne160118

 17,2490Tworzywa sztuczne160119

 16,6550Szkło160120

 10,8000Inne niewymienione elementy160122

 16,1700Inne niewymienione odpady160199

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0660Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 8,7700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4640Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0430Opakowania z papieru i tektury1501013611778716191944636"ANDRA" Andrzej 

Dąbek

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0210Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083602264267842493449SAMECH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0960Filtry olejowe160107

 0,0070Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6300Żelazo i stal170405

 7,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053026626587891752572PRYMUS BIS 

Waldemar i Grzegorz 

Kubiak

 5,4300Żelazo i stal170405

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396116319720942775Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "Melisa" s.c

 1 255,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506734036191365795P.D.U.H "DREWPOL" 

MARIA I STANISŁAW 

PARZONKA

 5,6000Żelazo i stal1704053116208686662004626Gmina Koło

 1,6000Skratki190801

 0,3000Papier i tektura200101

 0,0350Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 1,0800Opakowania z papieru i tektury1501012503437236220002317"HURTOWNIA 

ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH" 

HALINA SZOREK

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6306035357771729091Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Iwona Lemańska

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2505521486221125453Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Piotr Napierała

 34,9200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z2506848036190012296MŁOT MEBLE  

WIESŁAW MŁOT

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0590Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania z metali150104

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Metale żelazne160117

 0,0650Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086341797037772310589P.H.U. AUTO-LIDER 

ROBERT HUDZIAK

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,0800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,2000Metale żelazne160117

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801173102453516650023693ZAKŁAD 

BLACHARSKO-LAKIE

RNICZY P. 

BRONOWICKI 

MIESZALNIA 

LAKIERÓW RM

 0,0500Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0001Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093003397757811794210MEDSALUS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 0,0850Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012506697616191296278PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"BEATA" BEATA 

SZYMAŃSKA I 

JAROSŁAW 

SZYMAŃSKI

 5,4700Opakowania z papieru i tektury1501013006648907773015295TULPLAST Ireneusz 

Socha Spółka Jawna

 5,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 59,4500Żelazo i stal170405

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013111154616681390659GABINET LEKARSKI 

SŁAWOMIR 

ZIENIEWICZ
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,4370Zużyte opony1601036345412977772749380TRANSPORT 

CIĘŻAROWY I 

ROBOTY ZIEMNE, 

MICHAŁ i DANUTA 

LIMA s.c.

 0,3190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0550Żelazo i stal170405

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019966246652988176Przychodnia 

Onkologiczna 

Onko-Med A&M Rusin 

sp. j.

 0,0410Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321540827791403837Gabinet 

laryngologiczny Maciej 

Barełkowski

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086309446157811429396RENATA 

LEWANDOWSKA 

USŁUGI DŻWIGIEM 

SAMOCHODOWYM

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2507754119680005253NZOZ MED-COR 

Katarzyna Chabelska

 0,2860Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010048626497780024705KORNIK Firma 

Stolarska - Produkcja i 

Usługi mgr. inż. 

Tadeusz Wizła

 0,2230Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2070Tworzywa sztuczne160119
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 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,8770Żelazo i stal170405

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501016398175397771046392MAREK 

MROCZKOWSKI 

'MM-ZUT' Marek 

Mroczkowski

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312210957891221567INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

GRAŻYNA 

WILCZYŃSKA

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022373307642474358INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KAROLINA JUSZCZAK

 0,0210Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801133004096077641785866Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowo 

Auto-Design Sylwester 

Kliś

 0,0070Inne niewymienione odpady080199

 0,0110Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4150Metale żelazne160117

 0,0070Metale nieżelazne160118

 0,0560Tworzywa sztuczne160119

 13,7200Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092500306516190002139"CHOJMEX" ALICJA I 

ROMAN MOŚ

 8,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,2600Żelazo i stal170405

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3103224886652101144NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA

 7,1000Odpady betonowe i szlam betonowy101314411291120ZAKŁAD WYROBÓW 

BETONOWYCH 

ZBIGNIEW PABICH

 0,9000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100062134875220103934PKP Cargo Connect 

Sp. z o.o.

 0,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7000Zużyte opony160103

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801133630873046080110046EXALUS TR7 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 6,0000Odpady proszków powlekających080201

 37,8800Zgary i żużle odlewnicze101003

 45,0000Alkalia trawiące110107

 32,4000Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 10,8400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 27,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,1300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,9800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 43,8200Aluminium170402

 30,6900Żelazo i stal170405

 13,3100Odpady tworzyw sztucznych070213311505908Z.P.H. "IZOMER" Józef 

Kolasa

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3 500,0000Opakowania z drewna150103

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,2700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116345909475951405242KOHL-GROUP 

POLSKA Sp. z o.o.

 389,2590Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 13,4200Żelazo i stal170405

 0,0060Opakowania z papieru i tektury1501012516238216221999956FUH KANTOR 

WYMIANY WALUT 

"EURO" RADZIK 

GRZEGORZ

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023027526577861700033GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANIMAL S.C.
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397975879720989682Grupowa Praktyka 

Lekarska s.c. Lekarzy 

Rodzinnych

 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012505238276180007690PIEKARSTWO Sklep 

spoż-przemysłowy 

Andrzej Walczak

 0,0670Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0031Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Żelazo i stal1704053011084706221153662Antpol Andrzej Gruchot

 0,0100Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803173007448506080072630ZAKŁAD 

WODNO-KANALIZACY

JNY SP. Z .O.O.

 0,2900Żelazo i stal170405

 1,3500Skratki190801

 1,6000Zawartość piaskowników190802

 27,0000  8.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,9750Tworzywa sztuczne1702032515791495140009297P.P.H.U. "REJAN" 

PRODUCENT ART. 

BUDOWLANYCH 

IMPORT-EKSPORT-R

ENATA GABRYŚ

 0,0080Aluminium170402

 0,4500Żelazo i stal170405

 2,6830Odpady tworzyw sztucznych0702136345911197891618589BECLEVER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 1,1940Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,9520Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 1,7650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0650Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023539707821263649BEAUTY PREMIUM 

KOSMETYKA 

LECZNICZA I 

PIELĘGNACYJNA 

IZABELA ZŁOTOWICZ

 0,3350Opakowania z papieru i tektury1501016707081907970012697PPH JAG sp. z o.o.

 7,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Opakowania z metali150104

 2,7910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 17,5520Żelazo i stal170405

 55,6400Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 3,4800Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,6770Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800006737277770000991SPOŁEM 

POZNAŃSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 93,6020Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9170Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7000Aluminium170402

 2,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6301464637841007441AUTO-SZAŁEK-SERWI

S

 0,1680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3700Zużyte opony160103

 0,2700Filtry olejowe160107

 0,1000Inne niewymienione elementy160122
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 7,4800Opakowania z metali1501040101105545270103379KONIG STAHL 

SP.ZO.O.

 5,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 49,2960Żelazo i stal170405

 0,2000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107N85.11.Z0003066097871808424SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W OBORNIKACH

 3,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5430Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 25,1810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5520Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501023022372926650026912M-Tech Marek 

Maćkowiak

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026324461467851015531PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

ANDRZEJ 

MAJORCZYK

 4,0600Skratki1908016302434337841000982SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA W 

RYBNIE WIELKIM

 3,2800Zawartość piaskowników190802

 33,0000  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131429898777010303102AMW Sineva (daw. 

Zakłady Remontowo 

Budowlane WAM sp. z 

o.o. Zakład Terenowy 

Nr 2 w Krotoszynie)

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,4000Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307048977821363813PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA 

"AKADEMICKA"

 0,7010Opakowania z papieru i tektury1501013010140876222697335West-Frost sp. z o.o.
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 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501010013166407770000181INFOCENTRUM 

SP.ZO.O.

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania ze szkła150107

 0,8900Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0150Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0700Tworzywa sztuczne170203

 0,1300Żelazo i stal170405

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213631504918WIELKOPOLSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNE 

"ARPIS" S.A.

 0,0951Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0052Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 74,1600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 97,6200Gruz ceglany170102

 10,3800Drewno170201

 18,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0340Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103106636671191094ANYA Pracownia 

kosmetyczna Anna 

Nowaczyk

 0,0540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.12.Z0115181975260207427EMPIK SP. Z. O. O.
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 0,1300Opakowania z papieru i tektury1501014110499856971573983Kompleksowa Budowa 

Adam Dembiński

 0,1850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,1200Drewno170201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025715052787661006345ZAKŁAD LECZNICZY 

DLA ZWIERZĄT 

"TRIVET"S.C. 

MIROSŁAW 

GAWKOWSKI&STANI

SŁAW KŁOS&ANTONI 

HANĆ

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085702867917641770669DIESEL SERWIS  S.C.  

KRACZKOWSKI &  

MAŃCZAK

 0,0490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1670Filtry olejowe160107

 3,5110Metale żelazne160117

 0,4680Metale nieżelazne160118

 0,3040Aluminium170402

 4,4160Żelazo i stal170405

 0,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.23.Z3100094906650009948KATARZYNA TURIST 

KRYSTYNA 

WALERIAŃCZYK

 2,9700Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3 832,1210Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303085721303897631967293DRUKARNIA INTERAK 

SP. Z O.O.

 5,9000Inne niewymienione odpady030399
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 103,3420Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,4520Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 2,7460Inne niewymienione odpady080399

 4,5660Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 19,2880Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 140,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 26,5990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 73,6000Opakowania z drewna150103

 0,5000Opakowania z metali150104

 1,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 2,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 16,9720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,1860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,2950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 162,9370Aluminium170402

 0,2700Żelazo i stal170405

 444,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086308789537791632331CGS  DRUKARNIA  

SP.Z O.O.

 2,6500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104
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 0,6880Inne niewymienione odpady070299

 1,0100Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 2,8230Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,1650Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 62,0000Inne niewymienione odpady080399

 0,8280Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 2,2880Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,2150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,8000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 4,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 9,6880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1500Opakowania z drewna150103

 1,6470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,6770Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 780,1500Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DG24.66.Z0600714305372389379WARTER S.J.
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 2,5170Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Inne niewymienione odpady130899

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,0000Opakowania z drewna150103

 0,1750Opakowania z metali150104

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0420Zużyte opony160103

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0470Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 0,0130Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901072500105076221694470Zakład Fotograficzny 

Krzysztof Kowalczyk

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,5900Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086325058197820022197SPECJALISTYCZNE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

"TORKRET" Sp. z o.o. 

Sp. K.
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 10,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 11,0400Gruz ceglany170102

 31,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 92,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186396883847772428084ATREM  S.A.

 0,0300Inne oleje hydrauliczne130113

 1,0720Tworzywa sztuczne160119

 0,1340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Inne baterie i akumulatory160605

 0,4300Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023017900587842281871Mateusz Rutkiewicz 

Gabinet Weterynaryjny 

"TYSIĄCLECIA"

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,4300Metale żelazne160117G50.20.A6309389977821479881BLACHARSTWO 

MECHANIKA 

POJAZDOWA ARTUR 

JURGA

 0,0900Tworzywa sztuczne160119
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 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z3014578507642640360SZPITAL 

POWIATOWY W 

WYRZYSKU SP.ZO.O.

 0,0400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0150Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 13,8170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186342621667811701289MM PLAST - 

M.FLORYSIAK I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,3400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140171802799511998317RYWAL-RHC 

SP.ZO.O.

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062506137506181022651"DROSERA" 

KM-TARGET SP. Z 

O.O. I WSPÓLNICY 

SP. J.

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 105,6800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050037426246680000366PROFI M SP. Z OO

 89,4030Inne niewymienione odpady030199
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 204,0800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 5,5400Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302

 19,9960Odpady tworzyw sztucznych070213

 14,5370Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 35,1780Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 21,1800Inne niewymienione odpady080499

 51,5000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 17,2200Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 476,6600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 31,5200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 325,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 47,8430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5850Zużyte opony160103

 0,9220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 8,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 16,2200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053666965359680785908Mechanika Pojazdowa 

Radosław Krakus

 0,1400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0140Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506577756211218199PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WIOLETTA 

MAŃKOWSKA

 0,0910Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304G50.20.A6302259107780000946AUTO-CENTRUM 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

MOTORYZACYJNE 

S.A.

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3170Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

2162



 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7100Filtry olejowe160107

 0,4800Metale żelazne160117

 0,7200Tworzywa sztuczne160119

 0,2900Szkło160120

 0,7900Inne niewymienione elementy160122

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309708027781132667Andrzej Gracz 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski

 116,2250Opakowania z papieru i tektury1501012510121586211632160ARPAK SP. Z O.O.

 31,3200Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 2,9800Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030083556366181236056Gabinet Lekarski 

Wojciech Kuczyński

 1,7540Żelazo i stal1704053005001017822380601AUTO CLUB SP.ZO.O.

 0,0014Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143009731536671734703Prywatny Polgranik sp. 

z o.o. sp.k.

 0,0150Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3005491949721097081INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LESZEK SAŁACKI

 0,9590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033689870477822767033VMV SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093101990206661003429"GAP" KM-TARGET 

SP. Z O.O. I 

WSPÓŁNICY SP.J.

 0,9450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084102410546981003342ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

MOROWNICA

 0,2400Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0750Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0400Inne niewymienione odpady160199

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008276649231644564Studio Urody 

"DREAMS" Monika 

Kurek

 18,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013005344206222634487ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWY 

"UCIECHOWSKI" 

SPÓŁKA JAWNA

 110,0000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 1,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 17,4080Żelazo i stal170405

 18,7100Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203803015740307661911044DAWIDOWICZ 

BARTOSZ P.H.U. 

"DEKA TRADE"

 0,0820Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4050Opakowania z drewna150103

 0,7200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0870Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Drewno170201

 0,9400Żelazo i stal170405

 3,9200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030082739216651733801NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA OREST 

SUDCZAK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z3101292546681030464PRYWATNA 

LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT LEK.WET. 

PAWEŁ DRÓŻDŻ

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501012506712496221565270Auto-Motor-Test 

Eugeniusz Golicki

 0,1738Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5600Żelazo i stal170405
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 2,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086345931607772781219PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

KOMORNIKI SP. Z 

O.O.

 0,4000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,4300Filtry olejowe160107

 132,0000Skratki190801

 35,0000Zawartość piaskowników190802

 2 284,6000  410.42Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506781226221484086Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Grzegorz Nowak

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143636545207773258520Centrum Ochrony 

Środowiska s.c.

 5,5800Odpady proszków powlekających0802016322043547811012644ZAKŁAD POWŁOK 

OCHRONNYCH 

ALBERT 

KOPACZEWSKI

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Żelazo i stal170405

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023636395489680977855Apo s.c.

 0,2200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013638407307661994691Metal-Bud Perfect 

Gościniak sp. z o.o.

 5,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0090Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0020Opakowania z metali150104

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,0700Żelazo i stal170405

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250676092 000506221248167NZOZ 

STOMATOLOGIA 

AMADENT Danuta 

Grycz

 1,2300Opakowania z tworzyw sztucznych1501020082768886970008407Przedsiębiorstwo 

Budowlane Robert 

Nortman

 48,3400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,8600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,5200Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 1,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 25,1200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043011818566080007934VSEEDS TRADE 

MACIEJ JAZIC

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318311605662TRANS-KOL PALIWA 

Sp. z o.o.

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501013016616006652769161Puszek Skup 

Sprzedaz Pranie 

Puchu i Pierza

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 87,6800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223116196126681848064MILKOP sp.j. 

Materliński, Kaczmrek

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,5650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,4900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Inne baterie i akumulatory160605

 0,1440Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 13,7780Żelazo i stal170405

 5,1380Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016396874567792090814"ELEKTROMONTAŻ  

POZNAŃ  S.A.

 0,5420Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0270Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0460Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5110Opakowania z papieru i tektury1501013202682498512991593SKLEPY KOMFORT 

SPÓŁKA AKCYJNA
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 0,8560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010289207842272435INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAJA MOŻDŻEŃ

 0,5400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.11.C0004791557660006260ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

SIEDLECZKU

 0,7140Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0000Zużyte opony160103

 0,1140Filtry olejowe160107

 0,0100Inne niewymienione odpady160199

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,2000Żelazo i stal170405

 0,2976Opakowania z papieru i tektury1501013602759046222749670Aleksandra Hybiak

 0,0563Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4111239026981603131NZOZ PULS s.c.

 91,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053023613659231693278NEXBAU Sp. z o.o. 

S.K.

 37,9100Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,2500Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 2,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 15,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 50,5000Szkło170202

 1,4000Aluminium170402

 7,9400Żelazo i stal170405

 35,8800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,6000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0460Opakowania z tworzyw sztucznych1501023009339699281255190DIRECTO WIOLETTA 

WIECZORKIEWICZ

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311984407891472565Przychodnia Zespołu 

Lekarza Rodzinnego 

"AMICOR" s.c.
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 0,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086307448567841505541'ROSIAK HENRYK 

OKRĘGOWA STACJA 

KONTROLI 

POJAZDÓW '

 0,1220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Filtry olejowe160107

 1,2410Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0807Opakowania z papieru i tektury1501013024048967772661805NATANI Anita 

Piwońska

 0,1473Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012514667296222227322PRZEDSIĘBIORSTWO 

WYTWÓRCZO-USŁUG

OWO-HANDLOWE 

"METPOL" Sylwia 

Nawrocka

 2,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,7000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,2450Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych1501023005271177772823774BA-MAR OPONY 

MARCIN 

ANDRZEJEWSKI

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,3100Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610013021002687773225472GLOB-CHEM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001223147772860545Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "OFFICIUM" s.c.

 7 433,4000  2,163.10Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202043001198499950156514STORTEBOOM 

HAMROL SP. Z O.O.

 0,2650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 49,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 255,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 218,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 19,4000Żelazo i stal170405

 603,0000Zużyte opony1601032516377706191842568PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"MARINET"

 0,2800Odpady tworzyw sztucznych0702136344452349720348635SANUS Paweł 

Nowakowski

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396545577831247178Indywidualna Praktyka 

Pielęg.Środow.

-Rodzinnej Aleksandra 

Sobkowiak

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801082001041998442246742Arkadia sp. z o.o.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345553207781415187DENS 

STOMATOLOGIA

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101089096651025286prywatny gabinet 

ginekologiczny 

WOJCIECH SOBCZAK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3100246736681058379Jolanta Aleksander
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 8,8300Opakowania z tworzyw sztucznych1501022508159106181846079Słoneczne Pole 

Produkcja Kapusty i 

Ogórków Kwaszonych 

Karol Bultrowicz

 2,3400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026346251085621608982GABINET 

WETERYNATYJNY 

"KOBRA"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504587806171034044Gabinet Lekarski 

Diagnostyka RTG i 

USG Grażyna Eliasz

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103639651317 000287792082418NZOZ Promedica 

Poradnie 

Specjalistyczne

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306404477791097300GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SZYMANIAK 

KAZIMIERZ
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103411175684 000206972040473NZOZ POLIKLINIKA 

KARDIOLOGICZNA 

SERCE

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016344120457822256054TEN SP.ZO.O.

 0,0060Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,4500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 74,8000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z2505024816180014224ZAKŁAD UBOJU 

ZWIERZĄT JÓZEF 

MARCINKOWSKI

 161,1300Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308822687780172825Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski lek. 

med. Beata Błaszak

 0,0060Opakowania z metali1501042514604196171107021SALON FRYZJERSKI 

"MIRKA" - 

MIROSŁAWA 

GROCHOLSKA

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183011363017642166438Mariusz Januzik KM 

STUDIO

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7640Opakowania wielomateriałowe150105

 1,2400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 14,1000Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z1402150541132568413BRICOMAN POLSKA 

S.A.

 14,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,6000Opakowania z drewna150103

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,8500Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 40,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,3000Żelazo i stal170405

 40,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033693129436191862097STUDIO URODY I 

DEPILACJI 

LASEROWEJ 

COSMED IWONA 

NIWA

 5,9580Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z6315333407780021256M.O.L.-ROMGUM  SP. 

Z O.O. ZPChr.

 12,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 17 800,0000  356.00Ciecze z beztlenowego rozkładu 

odpadów zwierzęcych i roślinnych

1906053010482417792353277Bioelektrowania 

Przykona sp. z o.o.

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504874396221277625SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA 

FABROWSKA-FRĄCKI

EWICZ

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033647296807773264845CORPOMED Sp. z 

o.o. Sp. k.

 2,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052507692736222183808Przedsiębiorstwo 

Solarbud Wojciech 

Pawlak i Jakub Pawlak
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 4,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110140916671559559POŁOŻNICZY 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ MEGAVITA 

Urszula Ostrowska, 

Krystyna Rejer

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310695527851071481USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA EMILIA 

RÓŻYCKA

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024227607861698980SPECJALISTYKA I 

STOMATOLOGIA 

SP.ZO.O. SP.K.

 0,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904DI26.61.Z6345359027772746909STANBUD SP. Z O.O.

 1,3890Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803625682727773254462Duży Ben sp. z o.o.

 4,0200Papier i tektura1912016346377787772811239DRUKARNIA  

SWARZĘDZKA 

STANISŁAW  I 

MARCIN WITECKI 

SP.J.

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503857297620000653Eland Andrzej 

Piwowarski

 0,0020Filtry olejowe160107

 1,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086308561607811028102P.P.H.U. HURT-DETAL 

PIOTREX PIOTR 

GENDERA
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 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,8330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6342592477891454679Indywidualna Praktyka 

Lekarska Faustyna 

Pernak-Nowicka

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024115213246971343059Alek-Wet Przychodnia 

Weterynaryjna 

Aleksander 

Fórmanowski

 2 157,5200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013007338226172162766RBB STAL S.A.

 1,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009920387821620492Elżbieta Kałuża 

Diagnosta 

Laboratoryjny
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311141307811079157Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Marek Moszyk

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037903206848441443038ZPLR Jacek Bąk

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501024112823226961655248Gospodarstwo Rolne 

Józef Błaszyk

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,9200Inne niewymienione odpady0401993017321386671045346GALSKÓR MARIA 

CHWIŁOWICZ

 0,0540Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1880Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036324306207821122386GABINET 

KOSMETYCZNY 

ELŻBIETA 

SIĄKOWSKA
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306094507851016625GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TEODORA HAŁA

 6,6000Inne niewymienione odpady1101993648264137822470818ZAKŁAD USŁUGOWY 

GALMICH MICHAŁ 

LUBAŃSKI

 0,7100Opakowania z papieru i tektury1501016320313337790000250"PM-LUFT LEWACO" 

SPrtKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNO-CI

/ SWEGON sp. z o.o.

 1,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,8200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,1610Żelazo i stal170405

 0,0014Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101807726991421621KRZYSZTOF SAWICKI 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111077487771207300GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA SPRAWKA

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130123965085251577627 MEDICOVER 

SP.ZO.O.
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 0,1700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 2,5030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130002965907631189281DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ w 

WIELENIU

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702513677671118502GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO 

MAŁGORZATA 

PALUSZAK-JUTRZEN

KA

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6304175489720171964Gabinet 

Stomatologiczny 

Bolesław Litewka
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 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501013025847706222784324Eproco sp. z o.o. sp.k.

 0,6400Zużyte opony1601035707913887671657653Urz±d Gminy Okonek

 4,9000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 4,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053008998185140129587Wiesław Balcerek 

STOBAL

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 2,6700Popioły lotne z węgla1001020046108827630003386Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców 

"SPOŁEM"

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344026807671022877Anna 

Lewandowska-Musiał 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501016344111987891228658FIRMA "MAX-SPORT" 

MONIKA FIGAS

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3110823716651161859ZAKŁAD USŁUG 

MPIELEGNIARSKICH 

EL-MED

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101756606980009733GABINET LEKARSKI 

JAN BARANOWSKI

 349,0000Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0127755595220002860MAKRO CASH AND 

CARRY  POLSKA  

S.A.

 72,1890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 151,5610Opakowania z drewna150103

 33,0840Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 217,6850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 8,9300Żelazo i stal170405

 47,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012507189566222035172ŚLUSARSTWO 

STASIAK SPÓŁKA 

JAWNA

 106,5300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 18,2100Żelazo i stal170405

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180006880547771757874Zespół Szkół nr 1 w 

Swarzędzu

 0,2850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345182527642061461STREFA ZDROWIA I 

URODY AGATA 

NOWAK

 2,2730Inne niewymienione odpady0104990000417146660003338KOPALNIA SOLI 

"KŁODAWA" S.A.

 1,7400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 690,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 9,0680Inne oleje hydrauliczne130113

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,1020Opakowania z papieru i tektury150101

 6,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 25,8160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,0800Zużyte opony160103

 0,9000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 4,8600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8600Gruz ceglany170102

 43,0600Drewno170201

 570,1800Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 437,3800Żelazo i stal170405

 11,5400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,0000Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312546287881235579INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

GRAŻYNA NIJAKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023607299727772593392PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

SANATUS Magdalena 

Rembowska

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602144102049006970008264Przedsiębiorstwo Jem 

Halina Rymwid

 1,2360Aluminium170402

 0,9130Żelazo i stal170405

 3,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 23,2800Opakowania z papieru i tektury1501010033728486180061318WPPH "ELENA" 

FRANCISZEK 

SIEGIEŃ

 7,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7400Opakowania wielomateriałowe150105

 2,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0800Tworzywa sztuczne170203

 0,6500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DJ27.51.Z0013918247820006146"FERREX" SP. Z O.O.
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 4,0800Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 439,3200Żużle odlewnicze100903

 2 194,6000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 14,0000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 60,7200Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

09 11

100912

 3,1600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 9,9800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,5800Opakowania z metali150104

 1,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,1400Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

2190



 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 180,9000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 15,1400Żelazo i stal170405

 15,1400Mieszaniny metali170407

 0,6400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001033009195967773073163Grupa Producentów 

Drobiu sp. z o. o.

 50,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 88,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,8960Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702655017641108143PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI PIOTR 

ŁAWIŃSKI

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023006097087773003607Produkcja Etykiet J&M 

Wardeńscy sp. j.

 0,1500Papier i tektura1912010011704257642264477Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039779016669271521106INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

WALEWSKA

2191



 0,0100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010033429886180010120Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych 

"Komplast" Jarosław 

Ficner

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312818555491322045Gabinet 

stomatologiczny 

Aleksandra Hatłas 

Pigoń

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026395309969231475831Przychodnia dla 

Małych Zwierząt 

ARKAVET

 1,7420Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113003089357772905489BARTEX Tadeusz 

Bartkowiak S.J.

 0,8420Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 146,5300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,7200Wodne ciecze myjące120301

 0,4870Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 1,3250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6400Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 13,6200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1480Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406025703647467642054047Pralnia Chemiczna 

"EKO" S.C.

 0,2340Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

1606046306549757831052612FUJIEXPRESS 

WALDEMAR PIETURA 

i ŁUKASZ PIETURA

 0,0500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020126767661990440Ośrodek Medycyny 

Rodzinnej Michalska, 

Nowakowska i 

Partnerzy sp. 

partnerska Pielęgniarek 

i Położnych

 0,0420Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707766157641291650Praktyka 

Stomatologiczna Łucja 

Kasior

 2 094,5880Metale żelazne1912023667547067632134690MRS Selekt Sp. z o.o.

 32,0980Metale nieżelazne191203

 280,3000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 141,1200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,1050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086301312667890006252BIMEX ANNA 

ROGOZIŃSKA, 

GRAŻYNA NOWAK 

S.J.

 10,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 14,4900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041401342109511469493KAMART EWA 

ŁAZOWSKA

 0,0845Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,5209Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501013101585866650023782Hurtownia "Chemitest" 

Krzysztof Drelak

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163012826526221234691"ROLMEX-BIS" 

Waldemar Ibron

 6,6250Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304N85.11.Z0003147509680665587WOJEWÓDZKI 

SPECJALISTYCZNY 

ZESPÓŁ  ZOZ 

CHORÓB PŁUC I 

GRUŹLICY W WOLICY

 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0330Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 9,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0350Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,9690Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4850Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 12,2000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 5,3280Metale200140
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034707463407291240898"S-DENT" Gabinet 

Dentystyczny

 3,8990Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201053018975506060088639ACB Polska Sp. z o.o.

 0,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2140Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013817797871925408Pospieszna Dorota 

ESTETIQ Gabinet 

Kosmetyki Naturalnej

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102741576651039555GABINET LEKARSKI 

LEK. MED. TADEUSZ 

WAWROWSKI 

SPECJ.DERMATOLO

G I WENEROLOG

 0,5600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706056342442869721008976Womax Tomasz Woś

 0,0127Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305636989720460177Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Milanowska
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 0,0200Inne niewymienione odpady0801993013927486171395066Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjno-

Handlowe STAL WLAZ 

Stanisław Wlazik

 0,0100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Odpady spawalnicze120113

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0030Papier i tektura200101

 74,8000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.52.Z4722168007311723632KILARGO SP. Z O.O.

 57,4600  10.57Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 16,0100Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 272,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 10,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,1400Opakowania z drewna150103

 4,9200Opakowania z metali150104

 584,7600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2085Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0840Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,4670Żelazo i stal170405

 3,0800Skratki190801

 24,3600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.43.A0037332006660003137"WOOD-MIZER-INDUS

TRIES" SP. Z O.O.

 379,8900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 382,6500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 6,7200Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 9,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,9100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 18,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2810Szkło170202

 0,0540Opakowania z papieru i tektury1501013028245237792112148AM Agnieszka Graf

 0,0410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych0702135708886797661621725Styro Styl Robert Król

 0,0110Inne niewymienione odpady070299

 0,0380Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0150Inne niewymienione odpady080499

 0,6400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0090Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Odpady z produkcji pasz roślinnych0203815109621647393115688WIPASZ  S.A.

 0,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2660Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,6150Żelazo i stal170405
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1123Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102376476651040297NZOZ ORTODENT 

JOLANTA SĘK

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116147966652690169PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

IWONA I GRZEGORZ 

MOLENDA S.C.

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016024607881874233Gabinet Fizjoterapii 

Marzena Frącek

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342342477842171326NZOZ PRZYCHODNIA 

RODZINNA NA 

ORCHOLSKIEJ

 7,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053022731357811881529Noti Sp. z o.o.

2200



 18,0720Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,9400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 40,7950Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z drewna150103

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6180Żelazo i stal170405

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z631091356INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. MICHAŁ 

MROCZKOWSKI 

SPECJALISTA 

CHIRURG

 1,3110Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116342357617831414127AXPOL Trading Spółka 

z o.o. sp.k.

 0,2780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201015700310517641179574SZLIFIERNIA WAŁÓW 

KORBOWYCH I 

CYLINDRÓW, 

OBRÓBKA 

SKRAWANIEM 

LESZEK WILKOWSKI

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

2201



 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039705783929231312773Centrum 

Podologiczno-Rehabilit

acyjne

 5,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.87.Z0104653461130082801Jungheinrich Polska 

Sp.z o.o.

 1,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6600Zużyte opony160103

 1,2400Filtry olejowe160107

 2,6800Inne niewymienione elementy160122

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5300Żelazo i stal170405

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143103186606651007147ZAKŁAD 

MECHANICZNY 

JERZY ROBAK

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 42,6000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020054569288510305895TOM SP. Z O.O.

 10,6000Opakowania z drewna150103

2202



 3,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,3000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.51.Z6302785037791007857EMILGRANA POLAND 

SP. Z O.O.

 5,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8530Opakowania z papieru i tektury1501013011492616681934941EKOIL SPÓŁKA 

JAWNA PIĄSTKA I 

WSPÓLNICY

 0,4680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5800Zawartość piaskowników190802

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300053872 000266222566366PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

STRZYŻEW (należy do 

2 M sp. z o.o. ul. 

Brzozowa 18 ostrów 

wlkp.)

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166312765877891480783Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii we 

Wrześni

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110856426671026254INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ŚRODOWISKOWO - 

RODZINNA IRENA 

KOSIŃSKA

2203



 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250583901 000346171037510NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENTYSTA

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018107666651858158Beata Stepanow 

Centrum Edukacji i 

Specjalistycznej Opieki 

Medycznej

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093009002087811824187PROMEDICO S.C. 

APTEKA LAWENDA

 167,1800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506771116221076565PPHU GALDREW 

Paweł Gałka

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301467133 000247842462147NZOZ Przychodnia 

Rodzinna w Łubowie

 15,0800Opakowania z papieru i tektury1501013024249307792415386INTERCLOT SP.ZO.O.

 40,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 261,2000Tekstylia191208

 178,6200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,2250Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013013636007642634046BROWAR 

CZARNKÓW S.A.

 0,0140Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 43,3350Opakowania z papieru i tektury150101

2204



 5,8370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,4000Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania z metali150104

 11,6600Opakowania ze szkła150107

 0,0095Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039700726469231007194Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna Wawrzynowicz

 33,5000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080046273457641269716ZAKŁAD  

POLIGRAFICZNY 

Henryk Górowscy

 0,1000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,8000Inne niewymienione odpady080399

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

2205



 0,6000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305880437821112991GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

STANISŁAWA STOPA 

LEKARZ 

STOMATOLOG

 9,6750Opakowania z papieru i tektury1501018103830437820031658"SCHRADER 

INTERNATIONALE 

LOGISTIC" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 8,6000Opakowania ze szkła150107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z4115163177851689005EKO-PARTNER S.C. 

M. CIEŚLAK, 

M.MIŁOWSKI

 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 20,7200Zużyte opony160103

 0,6800Filtry olejowe160107

 0,3500Płyny hamulcowe160113

 0,9600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 381,1300Metale żelazne160117

2206



 53,4600Metale nieżelazne160118

 66,7700Tworzywa sztuczne160119

 20,0300Szkło160120

 8,7100Inne niewymienione elementy160122

 13,9500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2940Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 3,9000Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z6309915727791161908ZAKŁAD 

GALWANOTECHNICZ

NY DARIUSZ 

MICHALSKI

 4,8200Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063027583936972312256Pomed sp. z o.o. (daw. 

Apteka Gronowska)

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,7120Odpady tworzyw sztucznych0702133004064196181826177P.P.H.U. Stalmex 

Kalisz Bartosz 

Kaczmarek

 73,6590Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,6730Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1110Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

2207



 0,0080Żelazo i stal170405

 67,9400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041404577741070003926MONDELEZ POLSKA 

PRODUCTION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 61,5400  12.60Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 260,8100Inne niewymienione odpady020399

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0700Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 108,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 78,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 57,2400Opakowania z drewna150103

 16,6200Opakowania z metali150104

 82,9900Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0300Opakowania ze szkła150107

 1,6800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

2208



 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,5300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2100Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 28,7700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 8,9400Drewno170201

 0,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,8000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 88,4100Urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi

170505

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396413367822125932Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "NOVA-MED"

 0,1030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143011062409231667045Carmotion Polska Sp. 

z o.o.

2209



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6304762557771147360Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

"ALERGOLOGIA" 

Edyta Swat

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501469516171400821Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Grażyna 

Dyczkowska

 0,5600Opakowania z papieru i tektury1501013006157497872045158ADGAM INVESTMENT 

SP. Z O.O.

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086305428007780085144PRZEDSIĘBIORSTWO 

SPECJALISTYCZNE 

AJAKS S.A.

 3,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4150Filtry olejowe160107

 0,8300Tworzywa sztuczne160119

 1,6800Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,7760Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A02.01.A2500277556210007939NADLEŚNICTWO 

KROTOSZYN

 0,1920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0610Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0310Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 8,1700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4390Żelazo i stal170405

 193,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052506077606220022314Stolarstwo Tapicerstwo 

Usługi Tartaczne 

Grzegorz Adamski
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026301531967860002858Weterynaria s.c.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300304827851015330Usługi Kosmetyczne 

Beata Martyka

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509299436211136372Indywidualna Praktyka 

Położnicza Zofia 

Poczta

 0,0540Odpady tworzyw sztucznych0702133027116646060093250AGNES S.A.

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6100Opakowania z drewna150103

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 9,3200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2 781,3500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 239,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103001619306681097592PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

DREW-MAR DARIUSZ 

SKUBISZEWSKI

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180084191587820043377K.R.U.K. TECHNIKA I 

ENERGIA SP.ZO.O.

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,5000Żelazo i stal170405

 2,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003550607821365930INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA PIEL. 

ŚROD.-RODZ. HALINA 

KIEŁBOWICZ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032102148629720799378SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA RYSZARD 

MACIEJEWSKI 

ORTOPEDA 

TRAUMATOLOG
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011036907642239640Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Joanna 

Szafranek

 1 145,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001805703648127671433965SYDKRAFT ZŁOTÓW 

SP. Z O.O./ COFELY 

Złotów sp. z 

o.o./ENGIE Złotów sp. 

z o .o.

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1210Opakowania z tworzyw sztucznych1501023116193746671189401Zakład Produkcyjno 

Usługowo Handlowy 

"LAMEX" Alicja 

Laskowska

 0,1280Opakowania z metali150104

 1,4500Tworzywa sztuczne200139

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3110708992751263686GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. IZABELA 

GERAGA 

KEMPIŃSKA

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396541847831519197EMA-DENT SP.  Z O. 

O.
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 3,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2504682936191003069"KARIAN" SP.J.  JAN, 

BOŻENA, ANDRZEJ 

KARWAN

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Baterie i akumulatory ołowiowe1606015710041977660006573MEGAWAT SP. Z 

O.O.

 0,9000Aluminium170402

 2,6000Żelazo i stal170405

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082505763156191084317ANDRZEJ 

GARCZAREK "AUTO 

NAPRAWA"

 0,0068Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4400Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312656907841990223PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "ZDROWIE" 

S.C.

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033602333436191851596"d-dent" Indywidualna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Dominika 

Górecka-Rusajczyk

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514760766181833757BioSkin - gabinet 

kosmetyczny, gabinet 

podologiczny, gabinet 

trychologiczny, fryzjer. 

Karolina Ścigała
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 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083027638277871864150Highway Transcold 

Resistance Łukasz 

Frydenberg

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Zużyte opony160103

 0,2430Filtry olejowe160107

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,1040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0170Aluminium170402

 0,0157Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507035416191097917Gabinet 

Stomatologiczny 

A.Wróbel-Kaczmarek

 6 611,0800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086399848527772548730PROWELL sp. z o.o. 

Zakład w Trzcinicy

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,9540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7700Opakowania wielomateriałowe150105
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 1,5250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Metale żelazne160117

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032503820486221182540Gabinet Lekarski 

Jaromir Grześkowiak

 0,0010Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803020890587671337233Fiedy-Trans Mariusz 

Fiedurek

 0,0130Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0070Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0090Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1750Metale żelazne160117

 0,0070Metale nieżelazne160118

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 93,6300Opakowania z papieru i tektury1501016320851687830014911PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

"PROFAST" MAJEK, 

STACHECKI, WOŚ 

SP.J.

 5,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4150Żelazo i stal170405

 41,6000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307630398733DALPO SP. Z O.O.

 0,6300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 761,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 39,6050Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 158,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 92,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,5000Opakowania z drewna150103

 37,3000Opakowania z metali150104

 122,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 1,9190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,2270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031007474927321882289Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny dr n. 

med. Daniel Olszewski

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033310700626692274974Mobilne Usługi 

Kosmetyczne Justyna 

Wróbel

 24,9000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201172504646686181004707DaStal Andrzej 

Skórzewski

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 16,6000Metale żelazne160117
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 0,5000Tworzywa sztuczne170203

 0,4000Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136306313657791228423specjalistyczny gabinet 

okulistyczny Hanna 

Twardosz-Pawlik

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093004371186211733984APTEKA "RODZINNA" 

MOTYLEWSKA 

MAŁGORZATA

 0,1090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142505100106181045770ŻŁOBEK NR 3

 0,0162Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504145876191229572Gabinet Lekarski 

Dariusz Karniej

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166302835797871790115DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,1930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 163,7000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,0410Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108
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 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086307166997861077232TRANSAL Grażyna 

Kaczmarek

 0,0300Filtry olejowe160107

 24,0000Gruz ceglany170102

 0,8100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003795407751183401LILIANA PRZYDRYGA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0250Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035702513097671162532ZAKŁAD NAPRAWY 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH, 

USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

MATEUSZ SROMAŁA

 0,5690Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0450Metale żelazne160117
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 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0880Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022785177822554018ASSISTANCE SP.P. 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNE

 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508571326222271010NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH M. 

Krzeszkiewicz, A. 

Kurtyka, A. 

Tomczak-Kowalska 

spółka jawna

 22,0000Skratki190801L75.11.Z0005411387631003276URZĄD GMINY 

POŁAJEWO

 10,0000Zawartość piaskowników190802

 149,0000  31.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052516429886181849310BAGUMA JUNIOR 

Paulina 

Rachuta-Bartnicka

 214,4100Zużyte opony160103

 0,5000Filtry olejowe160107

 3,1870Odpady metalowe0201100004771106990005470ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

STARY KOBYLIN

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0010Inne niewymienione odpady160199
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306071487821057915LEKARSKA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

DANUTA DZIERGWA

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703563407641043403PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI ELIZA 

BARAŃSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306943257821251652ANDRZEJ KĘDZIA 

GABINET LEKARSKI

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396507507772400269NZOZ Zespół 

Pielęgniarek s.c.

 14,9600Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

0803073008719787891010592EUROPAK CENTER 

Tomasz Janusz ( 

kiedy¶: EUROPAK 

CENTER Zdzsław 

Janusz)

 12,3390Tworzywa sztuczne i guma191204

 995,9000Inne niewymienione odpady030399DE21.25.Z0153095627822264697CCL LABEL SP.Z O.O.

 0,1870Odpady tworzyw sztucznych070213
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 37,2000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,4110Opakowania z papieru i tektury150101

 9,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 16,3450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,1190Aluminium170402

 0,3500Żelazo i stal170405

 1,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.22.Z0033589376170253163ZAKŁAD BUDOWY 

KOTŁÓW BUD-KOT 

MIROSŁAW ŚLIWA

 15,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1980Odpady spawalnicze120113

 0,0592Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0403Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0165Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208CB14.21.Z251180542 000226191591586PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE ILONA 

WIECZOREK
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009810816991923305NZOZ "W Pałacyku"

 6,0900Opakowania z papieru i tektury1501010083396896970007112Przedsiębiorstwo 

Trans-Mar Katarzyna 

Marciniak

 0,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012506134016220019157ZPU EXPORT-IMPORT 

EDMUND BONA

 131,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 94,9000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 30,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 188,3400Opakowania z papieru i tektury1501016398104487792134078"PIOTR I PAWEŁ 

PLUS" SP. Z O.O.

 7,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,8600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0184Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0009Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 75,8850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341718907771560545Prywatny Gabinet 

Lekarski Jerzy 

Krzyżaniak

 0,1400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402095700620057660005697"DENDRO-POLAND" 

LTD. SP. Z O.O.

 19,3300Inne niewymienione odpady040299

 0,6250Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 4,5700Odpady tworzyw sztucznych070213

 199,0400Inne niewymienione odpady070299

 70,9200Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070708

 0,3000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 240,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 121,4380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,4800Opakowania z drewna150103

 0,3700Opakowania z metali150104

 93,1800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,3550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 18,5840Metale żelazne160117

 0,1660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 14,5200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0900Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 112,0650Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0280Inne baterie i akumulatory160605

 1,0600Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)160903

 1,3200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,4990Żelazo i stal170405

 1,8200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4400Zużyty węgiel aktywny190904
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397214957781291561INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA 

DOMAGAŁA

 0,2760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014578676060014322Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Joanna Zielińska - 

Zborowska

 307,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054100074766970010373Tartak Usługowy 

Tadeusz Szulc

 0,8000Odpady z kory i drewna030301

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 121,6260Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012507147926210032647ZUPH MECH-MASZ 

ZDZISŁAW 

ŚNIECIŃSKI

 22,1200Żelazo i stal170405

 7,9000Opakowania z papieru i tektury1501010003203486181045907CENTRALNY 

OŚRODEK 

SZKOLENIA SŁUŻBY 

WIĘZIENNEJ

 8,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9730Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0440Inne baterie i akumulatory160605

 1,3330Miedź, brąz, mosiądz170401

 17,6670Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7287Opakowania z papieru i tektury1501014110213726971050297P.H.U. Market Edyta 

Sadowska

 0,0760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501113646910606222693751Studio Fryzur Angelika 

Sobczak

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102504926246221873385Usługi Weterynaryjne 

Grzegorz Mróz

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092504558766171583968STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ POMOCY 

FINANSOWEJ DLA 

ZESPOŁU Z.O.Z. W 

PLESZEWIE

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501015720313397661129473SEBASTIAN 

TROCZYŃSKI FIRMA 

HANDLOWO - 

USŁUGOWA "SET"

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110475786981578226OŚRODEK ZDROWIA 

S.C. JERZY I 

BARBARA ROŻEK

 2,0200Oleje i tłuszcze jadalne2001253003520897811787109GRZEMI S.C. 

PAULINA SĄDEJ, 

GRZEGORZ 

KACZMAREK

 0,0630Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050009969627640104887ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

WYSOKA

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,0000Skratki190801

 7,6000Zawartość piaskowników190802

 301,8000  79.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036343631059720121044INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ALICJA WACHOWIAK
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2500767366191034992Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Zofia 

Baranowska-Scheffs

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023021070469211693499GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ALBAVET.MEDICA" 

ALEKSANDRA 

POMIANEK

 0,0070Opakowania z papieru i tektury1501013009985557661958169Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w 

Wągrowcu

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 226,7300Zmieszane odpady opakowaniowe1501060008505147770001714AUTOMOBILKLUB   

WIELKOPOLSKI

 83,4200Zużyte opony160103

 80,3600Tworzywa sztuczne160119

 0,4220Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509349806221502737Położna 

Środowiskowo-Rodzinn

a Małgorzata Chróścik

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B6342877237772624247TRANSPORT 

CIĘZAROWY  RÓG 

MIECZYSŁAW  I 

BOGUMIŁA

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2500Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6307426047841483555PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNY 

LEK. MED. ZBIGNIEW 

WALKIEWICZ

 948,1000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011126309268607781264630GLAS-TECH S.A.

 4,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 74,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Aluminium170402

 1,1000Żelazo i stal170405

 8,0170Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123662137497773275352ZPU IDMAR IDI 

CAPITAL GROUP sp. 

z o. o. sp. k.

 7,3600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,1700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,4500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 3,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9900Opakowania z metali150104

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4300Metale żelazne160117

 0,3800Tworzywa sztuczne160119

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705414807641061884Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Paweł Wasilewski

 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311918627772293678PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO W 

MUROWANEJ 

GOŚLINIE

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501013023937506222783106PPHU "Domki-Eko" sp. 

z o.o.
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 0,7530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0740Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307262497891339636PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. RAFAŁ 

LESZCZYŃSKI

 54,5800  38.21Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607088303882668671868072Ran-Dickmar sp. z o.o.

 35,9900Opakowania z papieru i tektury1501013692989767792479825BC KULINARIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 347,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013021968196182044407Indywidualna Praktyka 

Połoznej 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "Mag-Med" 

Magdalena Kałużna

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802036302286007871051458Usługi Weterynaryjne 

Kazimierz 

Zajączkowski

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083023213609721031171AUTO SERWIS 

Krzysztof Wieczorek

 0,0290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,1020Tworzywa sztuczne160119

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001389247771328937Indywidualana 

Parktyka lekarska 

Magdalena 

Czarnecka-Operacz

 0,1000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801125701331597641003272 "PANASONIC 

BATTERY POLAND" 

S.A.

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 23,2100Zgary i żużle odlewnicze101003

 56,4100Szlamy z hydrometalurgii cynku (w 

tym jarozyt i getyt)

110202

 948,6700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 58,5900Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 411,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 31,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 261,7200Opakowania z drewna150103

 12,4100Opakowania z metali150104
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 1,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 83,3600Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 217,0400Inne baterie i akumulatory160605

 61,2000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 1,6000Inne niewymienione odpady0702992100244985950000336PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE 

BASER-POLSKA 

SP.ZO.O.

 0,9000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,4000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,1000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 79,7950Inne niewymienione odpady080499

 3,1000Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103
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 0,2100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,5000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,2700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4350Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 1,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 0,7000Odpadowa papa170380

 6,7400Żelazo i stal170405

 0,2000Papier i tektura191201

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308318807791581846GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Karolina Szubert 

Czekajska
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102893256671006577PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Krystyna 

Gnoińska

 1 353,0120Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.12.Z011559486 002375260305644AGORA S.A.  

WARSZAWA  

ODDZIAŁ  W  PILE

 0,1400Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające srebro

090106

 65,4240Inne niewymienione odpady090199

 0,7800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 55,8830Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,5940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2730Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,4700Metale żelazne191202

 1,2720Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DN36.14.A3004691536652638542P.P.H.U. " Kobierski" 

Adam Kobierski

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z2504090506171047879Gabinet 

Ginekologiczny 

Ryszard Bosacki

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307534247771633994NZOZ PS 

"FINKA-DENT" 

KATARZYNA 

SIMIŃSKA

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303292299720799792Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Kapek

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311408767851598627PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

ESKULAP S.C.

 0,7166Opakowania z papieru i tektury1501013022887867661913681P.H.U. LIDIA NOWAK

 0,2509Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 4,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083027626736171996239Luk-Mar Naprawa 

Samochodów 

Ciężarowych Marcin 

Kaczor

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0690Filtry olejowe160107

 0,8600Metale żelazne160117

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025721157927642297353PRYWATNA 

PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA 

LEK. WET. PAWEŁ 

MENDYK

 14,9140Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108DN37.20.Z6302137807780172883"PŁYTOFLEX" 

GRZEGORZ  

KABACIŃSKI

 4,9500Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4950Opakowania z papieru i tektury1501013102854456680003904"ZESIUK" ZAKŁAD 

PRODUKCJI I HANDLU

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2509275076181365173GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. 

BARBARA 

FIJAŁKOWSKA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3010950747651648757INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. TOMASZ 

KUSZCZAK

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514756806221841451Gabinet 

Stomatologiczny 

Miłosz Hausmann

 0,2940Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053026607606221231020Witold Precz

 2,7840Zużyte opony160103

 0,0240Płyny hamulcowe160113

 0,0800Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 67,0440Metale żelazne160117

 1,9090Metale nieżelazne160118

 2,0680Tworzywa sztuczne160119

 1,8290Szkło160120

 2,2270Inne niewymienione elementy160122

 1,2720Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 2,5000  0.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202043801971819680991370Noorie Halal Polska sp. 

z o.o. sp.k.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506803206181123783GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEATA LIPKE

 6,3100Odpady tworzyw sztucznych0702133028182387773241442GETINGE IC 

PRODUCTION Poland 

sp.z o.o.

 0,0780Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4600Inne niewymienione odpady120199

 24,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,0290Opakowania z drewna150103

 0,4920Opakowania z metali150104

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1550Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,3040Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050004885626960007174GOSTYŃSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA

 0,0850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania z metali150104

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,3800Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 7,7120Żelazo i stal170405

 0,0120Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101DH25.23.Z0084019396650012761PHUP EUROKON 

Import-Export ALBERT 

NIERYCHŁO

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025682676222784229Salon Kosmetyczny 

Be Beauty Natalia 

Stacha,Sonia 

Warzecha spółka 

cywilna
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 0,1730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022040005951466806NZPOZ MED-LAMP 

sp. z o.o.

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110186706661769551NZOZ OŚRODEK 

PIELĘGNIARSKI 

"RODZINA S.C.

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180002953726221638922DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

KOCHŁOWACH

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700462717661069512MECHANIKA I 

BLACHARSTWO 

POJAZDOWE 

ZDZISŁAW MRUK

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2400Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0230Metale żelazne160117

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 1,1500Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111052586971068788GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HANNA NIEMCZYK

 0,2378Opakowania z papieru i tektury1501016397873187771582191Małgorzata Bździak

 0,0894Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080103361461180042784TOI TOI POLSKA 

SP.ZO.O.

 17,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110302650827 000276222784643NZOZ Cytodiagnostic 

Pracownia Diagnostyki 

Cytologicznej Zespół 

Poradni 

Specjalistycznych 

Gajewscy sp.j.

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0150Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501023001741626171305330Usługi 

Rachunkowo-Księgowe 

i informatyczne Mirona 

Zawieja

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Papier i tektura200101

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302143786PRO SALUTE 

FEMINAE 

KARWACKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012503854206171013171MAL-TAP 

DYSTRYBUCJA 

MACIEJ 

SZKUDLAREK

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 3,3500Opakowania z papieru i tektury1501016310144857871722711Krzysztof Nadstaga 

"Firma Handlowa"

 7,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Zużyte opony160103

 9,0200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB17.40.A2506216886171220243LAMA GOLD 

Produkcja Sp. z o.o. 

Sp. k.

 0,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Opakowania ze szkła150107
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 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134103905706971025879POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA W 

LESZNIE

 2,8470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013008125629231640052Gospodarstwo Rolne 

Ferma Indyków 

Dominika Kędzia

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2504049406181043771Gabinet Lekarski 

Chirurgiczny - 

Endoskopowy Urszula 

Koralewska - Purtak

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311510417891469497Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "NOWUM"
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033664377627861706521Prywatna Praktyka 

Lekarsko-Dentystyczn

a Magdalena Bernacka

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024100304816991255507WETERYNARIA 

LEKARZ 

WET.HENRYK 

ZIÓŁKOWSKI

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703705707641406768Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Tomasz Jakóbek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310223497881426026Gabinet lekarski 

Wiesław Kaczmarek

 0,0310Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181913320995921636623TERMETAL GLANER 

SP. J.

 2,6150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 377,7100Kwasy trawiące110105

 37,3000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 77,2340Cynk twardy110501

 110,6800Popiół cynkowy110502
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 1 390,0610Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,3750Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1050Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania z drewna150103

 0,9840Opakowania z metali150104

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,9890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0390Filtry olejowe160107

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0400Żelazo i stal170405

 32,1680Mieszaniny metali170407

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302042502068836171576158ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

LESZEK BECKER

 0,0400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0230Płyny hamulcowe160113
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 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 25,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202041213405648681740735Firma 

Handlowo-Usługowa 

Dariusz Brzegowy

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,2000Skratki190801

 2,8900Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201824115433089231604398Bohema Sp. z o.o.

 0,1910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5707917507642104816PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZY 

RODZINNYCH 

MEDICUS

 23,5360Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.50.Z6346358007861616166LENA LIGHTING  S.A.

 87,8060Opakowania z papieru i tektury150101

 22,1360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 106,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,8020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,3540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2180Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,2100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,2200Szkło170202
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 0,0740Miedź, brąz, mosiądz170401

 9,5497Aluminium170402

 54,5760Żelazo i stal170405

 2,2460Metale nieżelazne191203

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2514753496222429178Gabinet 

Stomatologiczny M. Ł. 

HAUSMANN s. c.

 0,1730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103631273850 000227792030479NZOZ Specjalistyczne 

Centrum 

Stomatologiczne 

LASERDENT

 36,8550Skratki1908016312795747881753966ZAKŁAD OBSŁUGI  

KOMUNALNEJ

 51,7790Zawartość piaskowników190802

 111,3900  18.16Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086306426607841336506TOMASZ KRAWCZYK 

"KRAWCZYK", Usługi 

Transportowe Tomasz 

Krawczyk

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4103269746971594896Gabinet Lekarski 

Czesław Błaszkowski
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 0,5590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036346085937792236896NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

EUROMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 48,3420Zgary i żużle odlewnicze1010033004983969730722667THEMISTO RAFAŁ 

NOWACKI

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101091226651040920GABINET LEKARSKI 

LEK. ANDRZEJ J. 

BALCERZAK 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG 

POŁOZNIK

 0,1930Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042505099976181045764Żłobek nr4

 0,1690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114490419231224833ANETA DUDZIAK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,1890Opakowania z tworzyw sztucznych1501023027423056191952475ELEKTRO-PARTNER 

Michał Sikora

 0,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005479749680404639Urząd Gminy 

Koźminek

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397249737891520229SPECJALISTYCZNY 

OKULISTYCZNY NZOZ 

"OCU SERVICE"
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 546,3400Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.30.A5702788867631499314GEOTERMIA 

CZARNKÓW SP. Z 

O.O.

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101006296651440602Prywatny Gabinet 

Lekarski Andrzej 

Kiciński

 0,2870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103040006980 000356080000139ZAKŁAD 

PIELĘGNACYJNO-OPI

EKUŃCZY IM. ŚW. 

JÓZEFA

 0,3000Odpady tworzyw sztucznych0702133662370757631895174GRAJ Produkcja 

Handel Usługi 

Marianna Graj

 2,2000Szkło170202

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183006283506222653013FIRMA BURGHARDT 

SP. J.

 6,3940Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4600Zużyte opony160103

 0,2320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4900Żelazo i stal170405

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705222577631022888Elżbieta Pilecka - 

Parchimowicz 

Niepubliczny Zakład 

Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306166387831069423Gabinet Dentystyczny 

lek. stom. E. 

Skowrońska-Postół

 0,0940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143027687016080108368'PŁOMYK' 

CIERNIEWSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 396,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502DA15.51.Z0004398136670003995SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

UDZIAŁOWCÓW

 6 888,0000Odpadowa serwatka020580

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,6900Żelazo i stal170405

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022642545140303708INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DENTI-KA MATEUSZ 

KASPRZAK

 14,5000Zmieszane odpady opakowaniowe1501063015497607822512267LUSAKA Sp. z o.o.

 0,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,9000Skratki1908012504499826181001761ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH

 9,4000Zawartość piaskowników190802

 166,0000  30.71Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703470157650006347ZAKŁAD 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ I USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 0,0410Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1730Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0280Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Tworzywa sztuczne170203

 0,0090Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5300Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 16,3000Skratki190801

 3,2800Zawartość piaskowników190802

 681,6800  101.43Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023023860817661789442Gabinet Weterynaryjny 

Ryś Marta abram-Jusik

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102911676651703183SPECJALISTYCZNY 

GABINET MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

JAROSŁAW 

KOZŁOWSKI

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z5700880807631062089NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA Grażyna 

Pachciarek

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344787077772661225ART.DENTICO Jacek 

Hofman

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082502622496170009084Auto-Usługi Jakub 

Kuśnierek

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,6800Metale żelazne160117

 0,0120Tworzywa sztuczne160119
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 0,1250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507748776191206482GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. MARIA 

KOBIŃSKA-LEPKA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022504125426170006068Gabinet Weterynaryjny 

Damian Ewiak

 40,9800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016312464977831494511H.CEGIELSKI-FABRY

KA SILNIKÓW 

AGREGATOWYCH I 

TRAKCYJNYCH

 2,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5300Aluminium170402

 365,1400Żelazo i stal170405

 179,2800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016302347017771000349"KOMPLET POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0270Inne niewymienione odpady020699

 0,0350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 41,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 804,9400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0750Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 59,0000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.34.Z2504054606180018038ENEGRETYKA 

KALISKA - USŁUGI 

TECHNICZNE SP. Z 

O.O.

 0,0100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 54,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,2000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 21,2000Drewno170201

 23,5000Żelazo i stal170405

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083010709216222512933RE-CO ROBERT 

WIECZOREK

 12,1400Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,3100Płyny hamulcowe160113

 1,1800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 328,1700Metale żelazne160117

 19,4200Metale nieżelazne160118

 58,2000Tworzywa sztuczne160119

 14,5700Szkło160120

 20,2060Inne niewymienione elementy160122

 2,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2010Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092508603355140136096APTEKA ZAMKOWA 

U. LIS, Z. LIS, M. LIS 

SP.J.

 0,2100Skratki190801632065094SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

"JAROSŁAWIEC"

 9,8100  3.25Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3014160707861684995PRAKTYKA 

POŁOŻNYCH 

"JUNONA" S.C.

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006179556671547651Indywidualna Praktyka 

Lekarska M. 

Chmielewska

 0,0800Metale nieżelazne1601184103536176961448710PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE"

SYSTEM 

PLUS"S.C.MACIEJ 

PARZY,BARTOSZ 

ŻAK,PIASKI

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1398Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1290Żelazo i stal170405

 0,0230Mieszaniny metali170407

 0,2050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312482147811621604PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

"SZLACHETNE 

ZDROWIE"
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 0,2740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6342173037792157754ASKODENT S.C. 

JULIUSZ GRODZKI 

BARBARA 

MICHAŁKIEWICZ-OSM

OŁA ANDRZEJ 

SZWARCZYŃSKI

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111183606671097886USŁUGI 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNEJ MARIA 

JANKOWSKA

 0,4280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3007542675140201072GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WITOLD SIWEK

 5,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013008213779231655272STAMAR - DRÓB 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z drewna150103

 2,5500Opakowania z papieru i tektury1501016305803207860006371FERMA DROBIU JAN 

PACHURA, DAMIAN 

PACHURA

 1,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140218646848992735162IMPEL MARKET 

SYSTEM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093115918366651525681APTEKA 

FLORIAŃSKA MGR 

FARM. HENRYKA 

MATYSIAK

 34,4500Zużyte opony1601033006898837631934796Auto Naprawa - Serwis 

Ogumienia Bartosz 

Ostrowski

 5,1150Metale żelazne160117

 0,0910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1050Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052500158066180047258Agro-Star Tadeusz 

Nogaj sp. j.

 1,7600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 4,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9500Filtry olejowe160107

 0,8000Tworzywa sztuczne160119

 1,3000Szkło160120

 14,7000Żelazo i stal170405

 98,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041473536875272717861Jacobs Douwe Egberts

 337,3500Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 40,3000Inne niewymienione odpady020399

 0,0010Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 67,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 4,8000Opakowania z drewna150103

 114,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8700Żelazo i stal170405

 0,7000Mieszaniny metali170407

 0,1350  0.04Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 23,3200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912123009404557772335916FOLAN Anna 

Kwiatkowska

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510079736181232621Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki Maria 

Jolanta Przybyła
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501094016211088934GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA FLORKOWSKA

 0,1200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033015600517822512793"NEWRY" Sp. z o.o.

 17,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0300Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,9900Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803657238917811934639GRUNTKOWSKI sp. z 

o .o. S.K.

 2,9100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 39,8600Zużyte opony160103

 0,9000Filtry olejowe160107

 0,0035Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,4750Żelazo i stal170405

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3115588106651659973NZPOZ "MEDICUS"
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 1,2200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z251006005 00020NZOZ ZESPÓŁ 

LEKARZY 

SPECJALISTÓW 

ROGATKA KALISKA

 1,2200Roztwory utrwalaczy090104

 0,3780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017207217671241349F.H.U. "MOTO-CZIX" 

ANDRZEJ ŁOSOŚ

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,1160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,0170Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.52.Z5708763637661730578MERX POLSKA SP. Z 

O.O.

 229,0130Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 34,3480Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 65,6210Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0430Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,5010Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5660Mieszaniny metali170407

 0,3800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056303036907871014411Obornickie Centrum 

Sportu

 0,3240Żelazo i stal170405

 0,9100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700976537670007545Zakład Usług Leśnych 

A. Szczotka

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4400Odpadowa papa170380

 0,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 4,4700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080047733837780045908BERDYCHOWSKI SP. 

J.

 0,2880Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3100Zużyte opony160103

 0,1950Filtry olejowe160107
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 1,0760Tworzywa sztuczne160119

 0,7840Szkło160120

 1,2130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,4450Żelazo i stal170405

 0,2900Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603040109171565212882964NORDMANN, 

RASSMANN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,4850Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307268067771277743GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MOSZYŃSKI MACIEJ

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023200976419551929073PROVET MATEUSZ 

SZYMANEK

 3 499,8100Odpadowa masa roślinna0201033103247906671476945VAN DEN DOEL 

POLAND SP. Z O.O.

 1 762,0900Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 176,3800Inne niewymienione odpady020399

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania z drewna150103
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 0,9800Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103G50.30.A2514559446222416603INTER GLOBAL 

SP.Z.O.O.

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 25,7580Opakowania z papieru i tektury150101

 51,2340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,0000Opakowania z drewna150103

 1,8360Opakowania z metali150104

 0,0048Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0760Metale żelazne191202

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010211016172096325GABINET 

KOSMETYCZNY 

ELWIRA 

RZEPCZYK-KOWALS

KA

 1,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110631271006PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-INWES

TYCYJNE 

CIEPŁOWNICTWA 

PEC-REM SP.ZO.O.

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 589,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3 672,3800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 2 786,0000Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 26,5400Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 31,7800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 51,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501013016778017661745775QOIL KRZYSZTOF 

WIERZBIŃSKI

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103002976661029794NZOZ MEDICUS 

ANDRZEJ SETA

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504564406211147772Gabinet Lekarski 

Janusz Kmiecik

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018951717772503207Ewelina Błachnio 

Gabinet Kosmetyczny 

Orchidea

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023022787477773228772Gabinet weterynaryjny 

ER-Vet s.c.

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 90,6500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030100018885260309174AUCHAN  POLSKA  

SP.ZO.O.

 1 187,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 60,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,1100Opakowania z drewna150103

 286,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,8660Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 3,9450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,6340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 223,9800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 55,3700Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505229926211162837Gabinet 

Stomatologiczny 

Gilena Michalak

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063004212066181915188"APTEKA 

CZĘSTOCHOWSKA" 

MAŁGORZATA 

WOJTASZEK

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2100Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.A5721345597660011723PIEKARNICTWO-CUKI

ERNICTWO HENRYK 

CZARNECKI

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.14.F3003917646221283809Praktyka Higienistki 

Szkolnej Dorota 

Pilarska

 0,2600Odpady ulegające biodegradacji200201K70.20.Z4114862149231341987P.W ROBINEX Robert 

Mączkowski

 22,4600Odpady z targowisk200302

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502285776221432971Gabinet Lekarski 

Krzysztof Lubecki

 1,7500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110302164363Soufflet Agro Polska 

sp. z o.o.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507888566191013659Salon Kosmetyczny 

IMAGE Tatiana Sikora

 0,1490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.A250569841 000206181020669NZOZ CENTRUM 

REHABILITACJI 

RUCHOWEJ

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703501417631365513PRZYCHODNIA 

LEKARSKA ESCULAP
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 0,0290Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094731804127272602107BEST - FARM SP. Z 

O.O.

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085705047857670002915FPH "PRIMUS" 

Barbara Michałek

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300858245 00023NZOZ W BLIZANOWIE 

Z FILIĄ W 

JASTRZĘBNIKACH

 59,9000Zmieszane odpady opakowaniowe1501069700537329230021306Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Ogólnego 

"DANA-BUD" inż. St. 

Karcz

 2,1800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033660449106652480590MEDKAM Anna 

Michałek

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2507877796171280156INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. BERNADETA 

PIĄTKA

 0,3300Inne niewymienione odpady0301993816076237642694829ALMAR POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,0100Inne niewymienione odpady040199
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 0,6500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,1000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Metale żelazne160117

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0530Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0590Aluminium170402

 0,0860Żelazo i stal170405

 0,0530Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702173607785977811906399Somero sp. z o.o.

 14,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,0100Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3100732236661027915SPECJALISTYCZNY 

CHIRURGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3103393946651830591PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ADAM KAPUŚCIŃSKI 

LEKARZ 

STOMATOLOG

 2,5600Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

1101132737381686262478042REMONDIS MEDISON 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,1650Inne emulsje130802

 0,8400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084100330906981139952Mechanika Pojazdowa 

Grzegorz Nadobnik

 0,0290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2190Filtry olejowe160107

 0,0280Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,1400Tworzywa sztuczne160119

 0,0470Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053012428947661799647Tomasz Pastucha 

Moto-Technika

 0,0490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0590Metale żelazne160117

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.30.Z6300987877870007076PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNE SP. Z O.O. 

TERRA BOVIS

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0005Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6800Opakowania z papieru i tektury1501013028620967773243317ELEKTRO-KLIM sp. z 

o.o.
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033619086429721157297PODOMED NATALIA 

PODOLECKA

 25,5000Opakowania z papieru i tektury1501013024170486182144008Melavi sp. z o.o.

 7,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004447336191906742Gabinet Kosmetyczny 

Kubiak Magdalena

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306866857881012980Specjalistyczny 

Gabinet Okulistyczny 

Beata Wróblewska - 

Rapeła

 1,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016300017607780024042CEDAR ROMAN 

HISZPAŃSKI

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Metale200140

 0,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063630167877772989138"ARKADEX" 

ARKADIUSZ DĘBSKI

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,0000Opakowania z drewna150103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0060Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0050Metale nieżelazne160118

 0,5500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.22.Z2508251106181064916PH ANDŻELIKA 

ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIESNEGO JACEK 

BZDYREK

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3110133646671256646GABINET USŁUG 

PIELEGNIARSKICH 

EWA DELEWSKA

 328,0100Opakowania z papieru i tektury1501013020171426222780355Regionalny Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów sp. z o.o.

 1 649,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 531,2690Opakowania z metali150104

 61,3800Opakowania wielomateriałowe150105

 1 135,7000Opakowania ze szkła150107

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 13,8100Zużyte opony160103
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 2 828,7600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 11 098,5400Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 19 157,9200Inne niewymienione odpady190599

 4 497,6200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 68 428,0670Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 259,4600Papier i tektura200101

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012504292356170013045PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PA-KO" KRZYSZTOF 

JÓŹWIK

 5,9100Żelazo i stal170405

 0,2300Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680302175295PIEKARNIA BIAŁY 

KRUK SYLWIA I 

PAWEŁ DAŃKO S.C.

 6,0000  0.30Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502DA15.51.Z3023455736182143500Kaliska Spółdzielcza 

Grupa Producentów 

Mleka (dawniej 

OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA)

 6 153,0600Odpadowa serwatka020580

 318,4100Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,2770Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0163Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2000Mieszaniny metali170407
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 751,6600  84.42Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0010Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705130033569096170000108APTEKA 

"ASPIRYNKA" MAAR 

SP.J.

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.A251008501 00034Dom Opieki 

Pielęgniarskiej HANNA 

sp. z o.o. Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy HANNA

 0,2280Opakowania z papieru i tektury1501016344890136170000752FARM-MPARTNER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0035Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2310Opakowania z drewna150103

 4,3230Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220004547127770002180Spółdzielnia 

Niewidomych "SAN 

MARKO"

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0035Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2980Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186303532397771019053"JESTIC"  J.K.  

CYKOWIAK  S.M. 

CYKOWIAK  SP.J.

 2,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

2279



 15,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 163,3980Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0880Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801130082260927851014709AUTO LAKIER 

HANDEL RAFAŁ 

MIELCAREK

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 63,3000Opakowania z papieru i tektury1501013028476657822575285Terekla Sp. z o.o.

 47,4090Odpady tworzyw sztucznych0702130219114106961876386KACZMAREK 

MALEWO SP. J.

 1,5320Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 15,0500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 20,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 50,0690Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,2380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1670Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 14,0820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2950Filtry olejowe160107

 0,2390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,3300Żelazo i stal170405

 622,2300  98.90Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502000440035ŚREDZKA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA "JANA" 

W ŚRODZIE WLKP.

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 82,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 126,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107
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 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110177296671551581PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"DENTAL" S.C.

 0,0100Freony, HCFC, HFC1406016309831767890007145AGROMIX PPUH 

ADAM BARYCZKA

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093022676667773228341"KORONA" Krystyna 

Mazurek, Wiktor 

Mazurek sp.j

 2,5900Opakowania z papieru i tektury1501016396289277871370726ZPHU "DPR" 

Przemysław Runowski

 1,9350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9050Tworzywa sztuczne170203

 1,8000Żelazo i stal170405

 0,1000Zużyte opony1601033026877477632098178P.U.H. AUTO-JAHNS 

Mateusz Jahns

 0,2000Metale żelazne160117

 1 470,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105250645370 000236220013232PUH PAWEŁ ZIĘTEK

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501012507417026170006625PW Shine Artur 

Kowalski

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662391926972113829Pracownia 

Kosmetologii Strefa 

Piekna Beata 

Pawlisiak

 0,0760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501104103905296991757901POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII,RAWIC

Z

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114466289231580054GRUPOWA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOLANTA 

KUDRYKIEWICZ, 

JĘDRZEJ 

KUDRYKIEWICZ 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183640872697773260818STADLER ŚRODA SP. 

Z O.O. / d: SOLARIS 

TRAM SP. Z O.O.

 312,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,5900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,6200Opakowania z drewna150103
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 0,2790Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,3350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8500Tworzywa sztuczne160119

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014872367651022963Salon Kosmetyczny 

"VIOLA" Violetta 

Wędrychowicz

 173,5000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507DJ28.52.Z5703604067661363944ZAKŁAD USŁUGOWY 

KONSERWACJI 

URZĄDZEŃ 

PRZEMYSŁOWYCH 

MARIAN GOLON

 13,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014665766652942760Programed B.G. 

Czubińscy sp.j.

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6312478647861485327Położniczy Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "SERCE"

 0,7450Odpady proszków powlekających080201DJ28.51.Z6315732567780022824P.H.U BUNI Jacek 

Nieszporek Idzi 

Burzała

2284



 400,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705046101808087750010213PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWNICTWA 

LĄDOWEGO - 

RYCHWALSKI, GAŁA 

- SPÓŁKA JAWNA

 0,3000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003102326971598635WOJEWÓDZKI 

SZPITAL ZESPOLONY 

Z SIEDZIBĄ W 

LESZNIE

 0,3000Roztwory utrwalaczy090104

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1560Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 120,5390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2700Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1310Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0900Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 81,5490Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 2,4600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012211914638431052661"ZŁOMEK" URBANIAK 

ZYGMUNT
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 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397018257851287235Firma 

Handlowo-Usługowa 

EDEN Wojciech 

Niemyt

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341610117771188784APTEKA ILUMINATA  

J.S. ILUMINATA

 0,5850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083012139417661788023Auto Naprawa Daniel 

Urbaniak

 1,4000Żelazo i stal170405

 0,1500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042504025266180041072Emko sp. z o.o.

 8,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7800Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014791656171878675Położnictwo Rodzinne 

Agnieszka Borkiewicz

 0,0002Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093015284616171134673Punkt Apteczny
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030914523467131803424PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARCIN 

JAKUBOWSKI

 3 060,0000Skratki1908010010215476220108547ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH

 8 500,0000Zawartość piaskowników190802

 77 117,0400  26.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126345217397772739915ENGCON POLAND 

SP.ZO.O.

 0,0190Inne niewymienione odpady100899

 43,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,2400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4000Inne niewymienione odpady120199

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,7200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 189,2600Żelazo i stal170405

 3,6000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206806345336887781413254MYKONOS SP. J.

 0,8800Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 2,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086301927537810020274HKL BAUMASCHINEN 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3300Filtry olejowe160107

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6304007437771413962AUTO-NAPRAWA 

Wiesław Matuszewski

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Żelazo i stal170405
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030082738106681376524SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

ENDOKRYNOLOGICZ

NY TERESA 

SZYMANIAK

 0,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136G52.63.B3004870566172016846PHU Rohan Łukasz 

Roszak

 30,7800Zużyte opony1601036395310629720432100MATEUSZ 

ŁUKASIEWICZ 

"MAŁY-MAT" FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA

 0,8000Metale żelazne160117

 1,8680Aluminium170402

 54,0100Żelazo i stal170405

 0,2520Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023020252947851796899GABINET 

WETERYNARYJNY 

A.A.WRZESIŃSCY 

S.C.

 0,0120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 6,7200Odpady tworzyw sztucznych070213DG24.15.Z6395327207772337097LUVENA S.A.

 10,3600Inne niewymienione odpady070299

 1,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,7800Inne niewymienione odpady130899

 2,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 89,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 193,7000Opakowania z drewna150103

 6,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,8400Zużyte opony160103

 0,2270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,4600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 56,3870Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 4,8800Żelazo i stal170405

 0,3600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 10,5170Odpadowa papa1703805708566567641038460PW WSZECH-DACH 

GRZEGORZ KUTA

 39,9730Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053014562186181921527MECHANIKA 

POJAZDOWA PAWEŁ 

WÓJCICKI
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 0,0860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,8700Metale żelazne160117

 0,6160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.D6344043247781163917LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

MGR BARBARA 

BOCHNA

 0,8700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016310966617790006732"ABA" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE 

BARBARA 

ZIELASKOWSKA

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 198,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056323517247830006188ZAKŁAD STOLARSKI  

JAN JANKOWSKI

 0,0300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0090Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,3200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103
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 0,0180Opakowania z metali150104

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0520Miedź, brąz, mosiądz170401

 14,4000Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308336437791093271"GABINET 

STOMATOLOGICZNY" 

TOMASZ FOJUT

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396523287792083599PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "MELISA" 

S.C.

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033653964306971056006F.U.H. Karol Czapla

 0,9120Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036303030237791011327JERONIMO MARTINS 

POLSKA  S.A.

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 12 981,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 465,3934Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 67,9100Opakowania z drewna150103

 101,9100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 38,3700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 9,4250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 35,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,9700Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 5 939,2915Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 30,8400Żelazo i stal170405

 0,0720Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023111073556681154427LEKARZ 

WETERYNARII 

MACIEJEWSKI PIOTR 

ROMUALD

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501015701225007661014994AUTO-HANDEL 

Zbigniew Bielejewski

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0007Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146315597767830017045"TECHNIKA 

SANITARNA" 

KAZIMIERZ 

SOŁTYSIAK
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 0,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214I64.11.Z0062394985270203313Bank Ochrony 

Środowiska S.A.

 2,8040Papier i tektura200101

 1,6850Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032106282405961302377Telus-Projekt Krzysztof 

Krasnowski

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501015703377907640003554Firma 

Handlowo-Usługowa 

"SIGMA" Szymon 

Margowski

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Metale żelazne160117

 0,0010Metale nieżelazne160118

 0,0010Tworzywa sztuczne160119

 0,3570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183016836297792388985RONDO PARK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,9880Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105700465907661400987Zakład Fryzjerski 

Halina Politowska

 0,1300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116320935417870023307PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

ANTYKOROZYJNYCH 

I 

WYSOKOŚCIOWYCH 

PIASMET PAWEŁ 

BYCZYŃSKI

 0,0900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 40,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032214796268431609721NZOZ ALMUS sp. c. A. 

Zinczenko i Wspólnicy

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 10,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z2506457506221865049FERMA DROBIU 

SŁAWOMIR 

ODROBIŃSKI
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 1,2700Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201176320299517780151510"EKAMANT-POLSKA" 

SP. Z O.O.

 1,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 30,1200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,6000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DE22.22.Z1403194345272488900FOLLAK SP. Z O.O., 

SP.K.

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208L75.24.Z6307034107770001878KOMENDA 

WOJEWÓDZKA 

POLICJI W POZNANIU

 1,2180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9200Opakowania ze szkła150107

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,6805Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6805Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,7300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0890Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0020Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0270Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0590Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 1,7000  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,3650Drewno170201

 0,3500Tworzywa sztuczne170203

 0,1500Aluminium170402

 5,0200Żelazo i stal170405

 0,0840Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 1,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6600Papier i tektura200101

 0,3600Szkło200102

 6,1900Tekstylia200111
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 0,1510Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1800Tworzywa sztuczne200139

 1,6250Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0350Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011472796172054893Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Mikodent Ewa 

Mikołajczak

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082501209056221286363WYDOBYWANIE 

KRUSZYWA USŁUGI 

SPRZĘTEM 

BUDOWLANYM 

SŁAWOMIR NABZDYK

 0,0410Filtry olejowe160107

 15,0000Gruz ceglany170102

 0,3500Drewno170201

 9,1200Żelazo i stal170405

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085701014907661034034GOSPODARSTWO 

ROLNE SP. Z O.O. 

STĘPUCHOWO

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 0,2150Filtry olejowe160107

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.A251008501 000276222376795Dom Opieki 

Pielęgniarskiej HANNA 

sp. z o.o. Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy HANNA

 0,1300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040122654851130888504Aplisens S.A.

 0,2150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084111264806961558048AUTO NAPRAWA 

Eugeniusz Dolata

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,1900Żelazo i stal170405

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6307499257871287793PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO W 

PAMIĄTKOWIE 

ROMAN BEJNAR
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 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015700172177660009560NELBA LUTOMIŁ 

TRZĄSALSKI SP. J.

 147,3240Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8500Opakowania z drewna150103

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103251476998 000276221019449SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

MEDYCZNEJ 

"SUN-MED"

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033815741197811982420Diagnostyka Consilio 

sp. z o.o. Poznań sp.k.

 188,0800Opakowania z papieru i tektury1501016396738567811651255CARRY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114194426991824359NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"RAWMED" sp. z o.o.

 0,7450Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013607716846060094189Punkt Recycling EVRA 

Sp. z o.o. Sp. k.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 31,8040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 12,8860Metale żelazne191202

 1,9880Metale nieżelazne191203

 7,6774Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163662107457661884235Prywatne 

Przedsiębiorstwo 

Usługowe Paulina 

Gregor

 0,0500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0300Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,6800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201096307680067771595696PLATINIUM OIL  

WIELKOPOLSKIE  

CENTRUM  

DYSTRYBUCJI 

SP.ZO.O.

 17,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 13,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,0000Opakowania z drewna150103

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 40,7300Opakowania z papieru i tektury1501019703819629291004963KUEHNE+NAGEL 

REAL ESTATE 

SP.ZO.O.

 25,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 68,6900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,9900Żelazo i stal170405
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 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046312720527841580904GABINET 

PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ 

KATARZYNA 

MODRZEJEWSKA

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007683419721036151INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

JOANNA 

JASKUŁA-PRZYBYLS

KA

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134102071236981202159INSTALATORSTWO 

ELEKTRYCZNE 

ROMAN SKROBAŁA

 273,2400Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201816325003837880011530PRZEDSIĘBIORSTWO 

OBROTU SKÓRAMI " 

NUTREX"

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 508,9000Kwasy trawiące1101058702602628750002763FAM GRUPA 

KAPITAŁOWA S.A.

 21,5800  12.26Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 535,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 145,9850Cynk twardy110501

 129,9850Popiół cynkowy110502

 0,0110Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4450Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4170Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2280Tworzywa sztuczne170203

 227,1400Żelazo i stal170405

 0,1090Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,9070Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 5,7800Odpady kory i korka0301015707954697631255954URBAN GRZEGORZ 

TARTAK 

ŚMIESZKOWO

 1 353,9800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 1,0280Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0100Oleje z obróbki metali łatwo ulegające 

biodegradacji

120119

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1000Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F3003917876221415702PRAKTYKA 

HIGIENISTKI 

SZKOLNEJ 

KATARZYNA 

BOJSZCZAK

 83,3000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017085657671491069STUDIO TATUAŻU 

"MY LIFE MY WAY 

TATTOO" DAWID 

GAPPA
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 3,6000Odpady tworzyw sztucznych070213639886641MERPLAST SP. Z 

O.O.

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024115221348631427373Działalność 

Weterynaryjna Urszula 

Taraska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 1,7250Opakowania z papieru i tektury1501014111262666971983528PPHU Wawrzyniak 

s.c. Ludwika 

Wawrzyniak Andrzej 

Wawrzyniak

 2,3330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5130Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,5900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113002048746060027230PW WALKO 

Walkowiak Sp. J.

 3,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 5,0000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113
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 0,7620Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 6,4500Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 79,5600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,0900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,8400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7900Odpady spawalnicze120113

 0,0800Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 31,3000Szkło170202

 0,4100Tworzywa sztuczne170203

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z250171469 000206221957099NZOZ ERMED 

PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO

 0,0015Papier i tektura1912012508332496191812751"JT PARTNER" Sp. z 

o. o.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008151417831304479Beauty by J Jolanta 

Ostrowska

 60,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076301914527810011803ROMAR SP. C. 

P.P.H.U. CHAJEC 

ROMAN, PRZECH 

MARIUSZ

 55,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085705202417640001294"POL-DRÓG PIŁA" SP. 

Z O.O.

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342108507831283211NZOZ Lekarz Rodzinny 

Piotr Krzymiński

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312665198561035514PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RÓŻALSKA JADWIGA

 178,2620Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DN37.10.Z6315223717810041537SUROWCE WTÓRNE 

DARIUSZ MENESIAK 

SP.J.

 10,1070Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 104,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania z drewna150103

 9,2050Opakowania z metali150104

 1,5400Metale żelazne160117

 1,3800Metale nieżelazne160118

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 9,2620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 57,7370Miedź, brąz, mosiądz170401

 73,9020Aluminium170402

 1,1300Ołów170403

 2,6370Cynk170404

 1 071,4860Żelazo i stal170405

 2,9260Mieszaniny metali170407
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 4,8950Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 47,5270Papier i tektura200101

 0,0240Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116344881507772713755KROMBERG & 

SCHUBERT POLSKA 

Sp. z o.o.

 40,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6200Tworzywa sztuczne160119

 0,4530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 12,4000Skratki1908013021429305951466692GMINNA SPÓŁKA 

KOMUNALNA W 

CHRZYPSKU 

WIELKIM Sp. z o.o.

 20,0100Zawartość piaskowników190802

 268,4000  38.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102709506971068104 Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny Rafał 

Obramski

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022516040256172079775EKO-DBAJ SP. Z O.O.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,8000Skratki190801

 4,1000Zawartość piaskowników190802
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 54,0000  18.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501719956181326279GABINET 

LEKARSKI-STANISŁA

W TAMBOR

 0,2400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206DI26.61.Z3101959146651006372KONIŃSKA 

WYTWÓRNIA 

PREFABRYKATÓW 

KON-BET SP. Z O.O.

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte opony160103

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 930,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 225,1160Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033637352527831549809MARICLER Gabinet 

Kosmetyczny Beata 

Bukowska

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023007238125422621632GABINET 

WETERYNARYJNY 

"LEGWAN" IWONA 

WILEŃSKA
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 8,4000Odpady z produkcji pasz roślinnych0203816302851537891002227Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe  

PASZ-KONSPOL Sp. z 

o.o.

 25,7800Inne niewymienione odpady020399

 10,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 6,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7840Tworzywa sztuczne170203

 0,8160Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,7500Aluminium170402

 32,2190Żelazo i stal170405

 9,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 441,1000Odpadowa tkanka zwierzęca0202023016236917773194990ZAKŁADY MIĘSNE 

"BYSTRY" SP. Z O.O. 

SP. KOMANDYTOWA

 22,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 41,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Żelazo i stal170405

 4,7420Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803004626077772950900PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE H. 

LESZCZYŃSKI Sp. K.

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0023Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143022796306222782130Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego w 

Ostrowie Wlkp.

 0,7100Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1300Opakowania z papieru i tektury1501013010834446182101022PW Kal-Pap sp. z o.o.

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033675855946651893781Image Salon 

Kosmetyczny 

Katarzyna Sałata

 0,5910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110K74.30.Z3000945307642477351LABORATORIUM 

USŁUGOWO-BADAW

CZE "BIOCHEMIK" 

SP. Z O.O.

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,3530Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 5,1100Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 2,4050Odpady proszków powlekających0802016315329847790040692Przedsiębirostwo 

Wielobranzowe 

STAN-MET Stanisław 

Szymkowiak

 0,0060Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1 730,4600Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104086303686897840003412PFEIFER & LANGEN 

POLSKA S.A.

 59 249,9800Osady z oczyszczania i mycia 

buraków

020401

 12,4500Odpady tworzyw sztucznych070213
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 13 785,7400Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 157,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 51,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 84,7800Opakowania z drewna150103

 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 52,6200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0300Zużyte opony160103

 0,9800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2220Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4200Tworzywa sztuczne170203

 1,7200Miedź, brąz, mosiądz170401

 7,7200Aluminium170402

 1 399,5300Żelazo i stal170405

 107,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 119,4500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083636118059720951202Ricambi Auto Joanna 

Gauza
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 0,1600Zużyte opony160103

 0,9600Metale żelazne160117

 0,4600Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Inne niewymienione elementy160122

 0,7700Metale żelazne1912023610878377842494710CHEM-GLAS SP. Z 

O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,2600Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3400Szkło191205

 2,6900Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 2,7500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 2,2500Odpady tworzyw sztucznych0702133003516416681881191PLASTICO sp. z o.o.

 2,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012514917641652303Stomatolog Lucyna 

Kowzan

 0,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111I60.21.B0006174626650001289PRZEDSIEBIORSTWO 

PAŃSTWOWEJ 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ W 

KONINIE S.A.

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 1,9300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,9500Zużyte opony160103

 56,2000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 79,4500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056301619207810016806"REHAU"  SP.Z O.O.

 929,4500Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,8000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 1,0050Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,3980Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 232,0420Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,1820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 13,0630Inne niewymienione odpady130899

 25,3710Opakowania z papieru i tektury150101

 93,6610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,6001Opakowania z drewna150103

 7,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 63,3740Mieszaniny metali170407

 426,4430Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082106061315981199126EW-MAR 

SZKUDLAREK EWA I 

MARIUSZ 

SZKUDLAREK

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2700Opakowania z drewna150103
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033602904187311986811Indywidualna Praktyka 

Lekarska Małgorzta 

Peruga

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093110201576681226693Zakład Opieki 

Zdrowotnej i Fizjoterapii 

Izabela Ujazdowska

 5,5320Zużyte opony1601033006007657661673254Gumag Piotr 

Maćkowiak

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309192736981016296Indywidualna Praktyka 

Lekarska Renata 

Jarczyńska - 

Kaczmarek

 4,1050Odpady tworzyw sztucznych0702136397118067822142445"FLEXLINK SYSTEMS 

POLSKA" SPrtKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIED

 11,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 56,6780Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,9570Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0300Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 54,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 68,7300Opakowania z drewna150103

 8,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2318



 0,0490Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2910Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,8400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2020Inne baterie i akumulatory160605

 0,0450Tworzywa sztuczne170203

 1,2180Aluminium170402

 5,9760Żelazo i stal170405

 0,2120Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 3,0100Papier i tektura191201

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086397198487661218188Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

ANMAK

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 3,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055701573617631000467FABRYKA SPRZĘTU 

OKRĘTOWEGO 

"MEBLOMOR" S.A.

 1,6000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,0000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 52,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 33,6300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,1700Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte opony160103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,6960Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

0705143008335937792334073ETHIFARM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,2050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2710Opakowania wielomateriałowe150105

 1,4060Opakowania ze szkła150107

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502030056181040933Gabinet 

Stomatologiczny Irena 

Pawlak
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 0,0220Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801014100395426981024700PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI  LEK. 

WOJCIECH 

SKRZYPCZAK

 0,3100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083001082547650004986JASTIMPEX SP. Z 

O.O.

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309184707791630378Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Szukalska

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502660526181151472Gabinet Lekarski 

Elżbieta strzegiecka

 0,2560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250866088 000286222296665NZOZ Przychodnia 

Lekarzy Rodzinnych i 

Pediatrów 

"ZDRÓWKO"
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 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510069336191885342NZPOiSOZ "PRIMUS" 

s.c.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033018893838891215573WY-SPA Centrum 

Kosmetologii i 

Medycyny Estetycznej 

MGR MAŁGORZATA 

OŹMINA

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102514714006222368465Beauty & Art Studio 

Urody Justyna Dolata

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0612Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211K70.32.Z0119373105271150211Przedsiebiorstwo 

Zarządzania 

Nieruchomościami Sp. 

z o.o.

 0,5140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143014660627822503707EKOLOG SP.ZO.O.
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 0,0038Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3003982816651236764KONIŃSKIE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII 

CENTRODENT

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych1501025703450007661042387Salon Meblowy Markus 

Marek Kukliński

 341,0000Opakowania z papieru i tektury1501013016348846652963271ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

Z O.O.

 546,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 112,0000Opakowania z metali150104

 44,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 1 687,0000Opakowania ze szkła150107

 1 900,0000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 5,4800Skratki190801

 3,0200Zawartość piaskowników190802

 253,6000  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 49,0000Metale żelazne191202

 296,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 1 499,0000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 3 575,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 6,6900Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206014100166246990005760PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

PIEK.-CIASTK. SP.C. 

JACEK I PIOTR 

KORTYLEWSCY, 

ANNA 

DANEK,ZIELONA 

WIEŚ

 2,2880Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 5,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009296726671733916Opieka 

Długoterminowa I 

Hospicjum Domowe 

S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021250507881994173Praktyka Pielęgniarek 

Rodzinnych OPTIMA 

G. Bujakowska, 

A.Kardach, spółka 

partnerska

 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004547297770020700SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW "INPOL"

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004305826731602828INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RADOSŁAW SIWIEC
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301189697871372004Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Mirosław Moskalewicz

 0,0580Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6324024567771359990BLACHARSTWO 

POJAZDOWE 

ANDRZEJ DOMAGAŁA

 0,0090Opakowania z metali150104

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,1300Tworzywa sztuczne160119

 0,9310Żelazo i stal170405

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002935826182033869NZOZ "EURODENT" s. 

c.

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych1501026309352957851474055ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

KSIĄŻU WLKP.

 8,0000Skratki190801

 10,0000Zawartość piaskowników190802

 426,0000  31.10Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101251471334Zespół Szkół 

Publicznych w 

Kowalewie

 0,1990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0500Opakowania z papieru i tektury1501013102580176651638528"GRENE"  SP. Z O.O.

2326



 0,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022504331946221106616Gabinet Weterynaryjny 

Jarosław Graczyk

 0,3200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016396951487831523721NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

RENTGENO-DIAGNOS

TYKI "RAD-MED" S. C.

 0,3200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0150Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395671439720603346PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

MIROSŁAWA 

BEDNAREK

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083615910337671207588AUTO 24 PIOTR 

SZCZEPAŃSKI

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,4100Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118
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 1,0900Opakowania z tworzyw sztucznych1501023655852717851802364JURGA sp. z o.o. sp.k.

 42,2500Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780H55.10.Z2507965836221345404BROVARIA Jacek 

Woźniak

 3,4800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 16,4200Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 1,4400Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0480Odpady wielkogabarytowe200307

 1,0280Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046301793857820069750"CELIKO" S.A.

 2,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,6000Opakowania z papieru i tektury1501011467014881070026301SATURN PLANET SP. 

Z O.O. POZNAŃ II 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,5750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G50.20.A6322627427791056198MECHANIKA 

POJAZDOWA 

WŁODZIMIERZ 

BARANOWSKI

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110O93.02.Z2514639556221588696Fryzjerstwo Elżbieta 

Czysta

 0,0110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

2328



 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101090046651040914GABINET LEKARSKI 

LEK. MED. 

PRZEMYSŁAW 

NAMYSŁ

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705141407661024107PORADNIA 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNA FEMINA 

lek. specj. Ewa 

Cieślińska

 9,8000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708O90.02.Z9329096259171104403PPHU EKO-MIX 

ANDRZEJ 

KONSTANTY SPUREK

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022258576972297723AGNIESZKA 

KŁOBUKOWSKA - 

MROZIK LEKARZ 

STOMATOLOG 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036301512115571200769Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Karol Popiołek

 716,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016342154167772631425FABRYKA ARMATUR  

" SWARZĘDZ" SP. Z 

O.O.

 32,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1 086,6000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 137,0530Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 8,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 14,3660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 113,8000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0300Aluminium170402

 36,8000Żelazo i stal170405

 0,3000Mieszaniny metali170407

 0,0041Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308133337861093975ELŻBIETA 

SŁOCIŃSKA LEKARZ 

STOMATOLOGII 

OGÓLNEJ

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012515244736172024691DTO S.C. ZAKŁAD 

PRODUKCJI KOTŁÓW 

C.O.

 10,4000Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608395839721046014Dentika Katarzyna 

Walczak Indywidualna 

Praktyka 

Stomatologiczna
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 0,9912Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012506457959680204828Ulpol sp. j. U. 

Wawrzyniak U. 

Przybyła

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych1501023016547057822273710MONIKA PERZ  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE  

"REBUDACH PLUS"

 1,5470Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016307396607841572968IRLEH LISIEWICZ 

SP.J.

 0,2650Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,4760Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309857909720298512Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Magdalena Urbanek 

-Brychczyńska

 3,4600Skratki190801L75.11.Z2508548955140255464URZĄD MIASTA I 

GMINY MIKSTAT

 14,3700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023666643116080111991ZAKŁAD 

MECHANICZNY 

FOSTER RYSZARD 

OWCZARZ,MATEUSZ 

ŚWIDOWICZ SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024111577176981645075
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6303705397791085633Leszczyńskie Centrum 

Stomatologiczno-Protet

yczne "JAL-DENT"

 9,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305086395781587771662168BP SERVICE CENTER 

PIOTR DOPIERALSKI

 4,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6820Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 19,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014111580079231555889GOSPODADARSTWO 

ROLNE JAZDON SP.J. 

TOMASZ JAZDON, 

JAKUB JAZDON

 12,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110014163816990004507"DBP PRODUCTS 

LTD" SP. Z O.O.

 0,9500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1280Miedź, brąz, mosiądz170401

 8,8200Aluminium170402

 333,6000Żelazo i stal170405

 0,3020Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 30,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3800Tworzywa sztuczne1601193021474597661624818Elektronika Pojazdowa 

Adam Przyborowski
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 0,5500Żelazo i stal170405

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501015700713817640126512MICROMADE GAŁKA I 

DROŻDŻ SP.J.

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z639548921 000297811182234indywidualna 

specjalistyczna 

praktyka lekarska dr n. 

med. Wojmir 

Ziętkowiak

 1,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080083550406171011427FREDIX Alfred 

Biadasiewicz

 1,6200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026879487631899628Indywidualna Praktyka 

Położnej Magdalena 

Iwachów

 0,6500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001019706284709231088956GOSPODARSTWO 

ROLNE WIESŁAW 

GAWEŁ

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z drewna150103
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 99,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053629906925140339907LOGI-DREW Patryk 

Tomczyk

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306705207841296103PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA KICIŃSKA

 13,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014100778736961341171Gospodarstwo Rolne 

Uprawa Pieczarek 

Barbara i Mirosław 

Wasiółka

 22,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023020041227772657637Marcin Matuszczak 

MAR-AUTO

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0380Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702083025185945951467266MARBOPUR sp. z o. 

o. sp. k.

 29,2350Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,7500Inne niewymienione odpady070299

 0,1540Odpady spawalnicze120113

 0,2650Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,8230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 3,8210Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2360Opakowania z drewna150103

 7,4890Opakowania z metali150104

 2,3940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,5530Żelazo i stal170405

 0,4490Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

1704102500432346220004606ELMABUD ANDRZEJ 

MUS

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z3003369956171992313GABINET 

KOSMETYCZNY 

JOANNA 

WALKOWIAK

 0,0200Inne oleje hydrauliczne1301136343637207772519326PROFARM ADAM 

MARCZYŃSKI
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 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0820Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0163170495252175977Super-Pharm Poland 

Sp.z o.o.

 0,2450Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.55.Z5721080887661679558PHU AVAROL 

GRZEGORZ MACIUBA

 0,0630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 762,5680Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z6305290987820007370"INLINE POLAND"  

SP.Z O.O.

 9,0390Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,0300Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 6,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 65,9100Opakowania z drewna150103

 0,6600Opakowania wielomateriałowe150105

 7,7800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 8,6770Tworzywa sztuczne160119
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 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 50,6680Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,1890Aluminium170402

 0,6930Żelazo i stal170405

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086320463307771319335ZAKŁAD NAPRAWY 

SAMOCHODÓW Z. 

RATAJCZAK

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Filtry olejowe160107

 2 082,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053020375645140334790P.P.H.U. "MIBET" S.C. 

B.WYSOTA,M.WYSO

TA

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000790676961762671NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE 

KROB-MED

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514781876181888646NZSiPOZ Salus Ewa 

Goździewicz
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 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182508291826211263863PHU KOMNET Marlena 

Gabryelczyk

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013110656226661284173ALEX-MED dr n.med. 

Alicja Raczyńska

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113003253366181662706Andrzej Wypuszcz 

"Piano - Forte"

 0,0650Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,1600Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,7500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0970Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318M80.42.B0048754457820021387ESKK SP. Z O.O.

 5,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 790,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015305447297540335340NUTRICIA ZAKŁADY 

PRODUKCYJNE SP. Z 

O.O.

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Żelazo i stal170405
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 43,0000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303075701052987641004426FABRYKA PAPIERU 

KACZORY SP.ZO.O.

 2,8000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 5,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0050Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 45,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 22,7400Opakowania z metali150104

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0360Filtry olejowe160107

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4200Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,1030Aluminium170402

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,0700Mieszaniny metali170407

2340



 2,0450Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,8000Metale żelazne191202

 0,0300Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396058727772387184Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny Szkolnej 

"PROFMED"

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2506775596221087801GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRAŻYNA NOWACKA

 0,3420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083009063007821724323A.S.MOTO Andrzej 

Smakulski

 0,0430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0019Opakowania z metali150104

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0690Filtry olejowe160107

 0,6875Metale żelazne160117

 0,0510Metale nieżelazne160118

 42,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709046305189307770007473ZAKŁAD USŁUGOWY 

LECH NOWACKI

 0,5810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086310035827821751900AUTOMATYS AUTO - 

NAPRAWA RAFAŁ 

MATUSZEWSKI

 0,0670Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1250Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0020Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.20.A3005457996651898301Robkon Robert Popiela

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0340Metale żelazne160117

 0,3450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017669825581775454GOSPODARSTWO 

ROLNE JAROSŁAW 

KOŁODZIEJ

 0,0050Opakowania z drewna150103
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 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306694517851039537PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BARBARA 

WARZECHA

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.11.A0004768087850002124RKS CZEMPIŃ 

KORPORACJA 

SPÓŁDZIELCZA

 6,4350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023020392217792403874STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW ŁAWICA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,8600Odchody zwierzęce0201066306884547851242959GOSPODARSTWO 

ROLNE. PRODUKCJA 

DROBIARSKA 

NORBERT PACHURA

 2,8250Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DE22.22.Z3007377837851766237PF LOGO EXPRESS 

SP. Z O.O.

 6,9850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 13,2200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 14,8390Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,3700Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1,1900Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 244,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 61,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania z drewna150103

 26,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 36,3820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1450Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 86,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 66,9400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,2080Żelazo i stal170405

 1,3060Mieszaniny metali170407

 1,7400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.82.Z6306222257781095630WIRTGEN  POLSKA  

SP.ZO.O.

 0,9850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,9060Filtry olejowe160107

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6308175267821671673APTEKA 

SZCZEPANKOWO

 6,0000Skratki190801L75.11.Z5707913207661989939URZĄD GMINY 

WAPNO

 14,0000Zawartość piaskowników190802

 435,0000  94.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0450Opakowania z papieru i tektury1501013200561809552130432POTYRAŁA i SPÓŁKA 

sp. j.

 0,0700Opakowania z drewna150103
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 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,7680Opakowania z papieru i tektury1501013003671397742366071JACEK KANIGOWSKI 

COMM PARTNER

 19,0700Kwasy trawiące1101056312774347822084216PRO-MAR  S.A.

 1 094,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 186,3200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,1730Odpady tworzyw sztucznych070213630388002"BERKER POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0890Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 32,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,5490Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2030Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0850Aluminium170402

 2,5540Żelazo i stal170405

 0,0410Baterie i akumulatory ołowiowe1606013012365866222722406EKO - SYSTEMY 

KOŁODZIEJ SPÓŁKA 

JAWNA

 4,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086398507497811681983GRAUSCH I 

GRAUSCH MASZYNY 

BUDOWLANE Sp. z 

o.o.

 6,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,1930Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,5850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7200Filtry olejowe160107

 0,0060Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308152957821200347NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"DENT-LECH"

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009999977821304118Prywatny Dom Opieki 

Ewa Kuzemko

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z3601631115213715010Darsena sp. z o.o.

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 22,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709041226457807343516480PARK-M POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,1900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041403357005341299698Krajman Piotr 

Krajewski
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 0,0005Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0820Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013022909266211811891Autok-Mera Service sp. 

z o.o. i Wspólnicy sp. 

k.

 0,0210Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013110964106681734366PPHU SIATEX 

PACHOLSKI ROBERT

 5,4000Żelazo i stal170405

 1,0630Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702805703220097631707617SAF HOLLAND 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,7800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0320Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,2500Zużyte opony160103

 0,4200Filtry olejowe160107
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 0,0300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 3,7280Metale żelazne160117

 0,8150Tworzywa sztuczne160119

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9700Odpadowa masa roślinna0201033627889807831732117MARMITE sp. z o .o.

 34,0200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 238,8800Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 4,0800Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 376,3700Cząstki i pyły101203

 129,5200Zużyte formy101206

 3 747,1300Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 3,8400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 267,5320Opakowania z papieru i tektury150101

 3,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 196,1700Opakowania z drewna150103

 136,5500Opakowania z metali150104

 105,7300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 30,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,8470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 362,7300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,3510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,9800Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 155,4400Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 171,7000Żelazo i stal170405

 1,9760Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 320,4500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115031116681673699PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO I 

SPECJALISTÓW 

VIOLETTA KAHTAN

 0,8600Wody popłuczne i ługi macierzyste0704013024977807792415216SMP GROUP 

SP.ZO.O.
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 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9020Opakowania z papieru i tektury150101DN37.10.Z6305425267780000610WORD WIDE 

RECYCLING SP. Z 

O.O.

 0,2350Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1 072,6050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 264,7700Metale żelazne191202

 78,0740Metale nieżelazne191203

 48,6310Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103048206971322028Gabinet 

Ginekologiczny Renato 

Moder

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012514549566221838621FHP Paweł Piec

 1,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 5,6350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056343705887822249887ECO-CARS SP. Z 

O.O.

 41,0550Zużyte opony160103

2352



 1,5540Filtry olejowe160107

 1,5540Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,5540Płyny hamulcowe160113

 2,1370Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 850,9060Metale żelazne160117

 7,4560Metale nieżelazne160118

 155,1350Tworzywa sztuczne160119

 1,2920Szkło160120

 16,6780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504554166181205305Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Maria Wilimborek

 124,9000Odpadowa tkanka zwierzęca0201023673136906182160332ZAKŁAD 

WĘDLINIARSKI 

WOJCIECH 

FIDERKIEWICZ sp. z 

o.o.

 0,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1700Zawartość piaskowników190802

 1 386,7000Odpady tworzyw sztucznych070213630247715DECORA SP. ZO.O.

 34,7440Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 448,6000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 140,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 74,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 4,9520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 31,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,1000Aluminium170402

 11,1000Żelazo i stal170405

 0,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023636629907891611819Przychodnia 

Weterynaryjna ŁAPA 

Natalia Majchrzak

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 181,7800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051429908405213610015OFLOR Sp. z o.o.

 122,9400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 70,7700Opakowania z papieru i tektury150101

 32,5250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2350Opakowania z drewna150103

 0,2610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,4100Żelazo i stal170405

 458,1700Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DG24.42.Z6302752037781009582POZNAŃSKIE 

ZAKŁADY 

ZIELARSKIE 

"HERBAPOL" S.A.

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404

 0,1400Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 05 

11

070512

 24,6700Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 2,6720Inne niewymienione odpady070599

 13,2050Opakowania z papieru i tektury150101

 5,5330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2450Opakowania z metali150104

 2,9030Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6680Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,0320Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8700Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,8640Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103631160867 000177861480086Przychodnia Zespołu 

Lekarza Rodzinnego 

"SANUS" Sp.c.

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023002024807661657775Gabinet Weterynaryjny 

"Na Osiedlu"
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509378206181880998PORADNIA 

PIELĘGNIAREK 

SIÓDEMKA S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006457566621023868SENO Stomatologia 

Estetyczna

 46,5500Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208DG24.14.Z0132784035262289814PREFERE RESINS 

POLAND SP. Z O.O.

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2020Opakowania ze szkła150107

 0,2900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 10,5500Opakowania z papieru i tektury1501016344917777791187405EKO-UTIL

 11,7000Opakowania wielomateriałowe150105

 343,2500Papier i tektura191201
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 34,6200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053004479387891159839Obrót Drewnem 

MAR-DREW Marcin 

Suchorski

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5703697557641369613KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

WIESŁAWA 

WASILCZYK

 1,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043617130688883122762MCC S.A.

 0,0900Inne niewymienione odpady0203992508333156211526794PRZEDSIEBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE "EWA" 

S.A.

 40,3800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,1170Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 21,6400Inne niewymienione odpady070599

 5,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0400Opakowania z metali150104

 18,9800Opakowania wielomateriałowe150105

 2,8800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,3600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,3780Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1000Aluminium170402

 0,3300Żelazo i stal170405

 0,3800Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021692026681110619ARDENTIS 

AGNIESZKA 

ROZPARA

 0,5800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305073016058427632114664Stacja Paliw "BP 

Trzcianka" S.C. Adam 

Wojnicki Piotr 

Ratajczak

 0,0440Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9730Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z9703392409230003633ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MLEKA "MLECZ" SP Z 

O.O.

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 41,6500Opakowania z papieru i tektury150101
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 25,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 45,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000753427772845528GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA I 

JAROSŁAW HERNIK

 0,5790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025055456182144557Novadental sp.j. Józef 

Bazant, Tomasz 

Nowak,

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183002299929721055326"MPR" MARTIN 

PŁOWENS

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3020Żelazo i stal170405

 438,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013404448778761492883PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-WYBU

RZENIOWE GRAŻYNA 

GRABOWSKA

 222,0000Gruz ceglany170102

 10,2700Drewno170201

 144,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052509032406191007653Stolarstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe Leszek 

Skąpski

 3,1300Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033632620846171973190PACYKARNIA Gabinet 

Kosmetyczny

 4,1500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.24.A6303354487771015836HARX TOOLING  

SP.ZO.O.

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 28,2450Inne niewymienione odpady120199

 1,4300Inne oleje hydrauliczne130113

 0,4750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2090Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

2361



 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,3100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015086657631285346Praktyka 

Ginekologiczno-Połozni

cza Agnieszka 

Szafińska-Dolata

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307219807891032398GABINET LEKARSKI 

GERARD 

WILCZYŃSKI
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3000229379231566137Praktyka Stomatologii 

Rodzinnej Joanna 

Maśnica-Szymańska

 0,4000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302065710043697640226840Wiesław Kopij 

Auto-Handel

 0,0240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,1500Metale żelazne160117

 0,2500Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312733827851357562INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ WALERIA 

KALEMBA
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 0,4490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140003211297871015474ARESZT ŚLEDCZY

 0,9370Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012484487811706720Indywidualna Praktyka 

Lekarska Hanna 

Parysek

 6,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082505488046181016372STW sp. z o.o.

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,3400Metale żelazne160117

 0,0400Inne niewymienione elementy160122

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010555197772934309Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Izabela Ptaszyńska
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 0,0900Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180010371466180042769"SPOtEM" 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW

 148,1940Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0321Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0400Żelazo i stal170405

 23,0400Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 15,0950Oleje i tłuszcze jadalne200125

 1,8600Miedź, brąz, mosiądz1704013565782006792740329ZUE S.A.

 134,6900Żelazo i stal170405

 1,2000Odpady tworzyw sztucznych0702134111270996971984249"TURBAŃSCY" Sp. z 

o. o.

 5,4400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Filtry olejowe160107

 5,0000Inne niewymienione odpady070299DK29.12.Z4105175106970010829LESZCZYŃSKA 

FABRYKA POMP SP. 

Z O.O,LESZNO

 33,7000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 810,9000Żużle odlewnicze100903

 649,8000Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

100906
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 15 175,8000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 5 605,8000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 9,6000  9.60Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 25,8000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 163,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 43,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 11,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 91,9000Opakowania z drewna150103

 4,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 46,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 224,7000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 21,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,4000Aluminium170402

 14,0000Żelazo i stal170405
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306061437771125341Gabinet 

stomatologiczny Zofia 

Marynowska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116073426651782774Prywatny Gabinet 

Stomatologiczzny 

Andrzej Kozak

 0,0287Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500772566191194632GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. EWA 

KSIĄŻEK

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023022012136961854226GABINET 

WETERYNARYJNY 

JAROVET ARKADIUSZ 

BŁASZYK

 4 327,1800Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104080106766815210421928STRABAG SP.ZO.O.

 850,0000Odpadowe piaski i iły010409

 10 974,8800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 44,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2 037,6000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181
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 14,0000Inne niewymienione odpady170182

 1 148,9000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 2,6000Odpadowa papa170380

 10 975,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 102,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202O90.02.Z6320956817770005209PRZEDSIĘBIORSTWO  

USŁUG  

KOMUNALNYCH  W 

LUBONIU KOM-LUB  

SP.ZO.O.

 3,5600  1.90Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,1500Inne oleje hydrauliczne1301135316850767542673302ORLEN CENTRUM 

SERWISOWE SP. Z 

O.O.

 5,8600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 3,0200Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,2430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3920Filtry olejowe160107
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 0,3580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1820Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 32,0530  32.05Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,7200Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 5,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709046315118647860008513DARIUSZ TABAKA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "TABAKA"

 0,1450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082515789606221125594CAR-CAR MARCO 

MAREK BĄK

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0190Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1800Metale żelazne160117

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501016315191627850002986APTEKA "ARNIKA" 

ELEONORA 

MACHTYL
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 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102663736971540676GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. RYSZARD 

MAKOWSKI

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015276226070069589Grupowa Praktyka 

Lekarska Stomatologia 

Łukaszewscy

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703335857641272196PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNA, JADWIGA 

PAJĄK

 0,4760Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G50.20.A6324655289720835275"STAPIGO" 

Przedsiebiorstwo 

Motoryzacyjne 

Usługowo-Handlowe

 0,4370Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310982007831122442Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Szymkowiak

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 9,9000Metale żelazne1601173019928336060090932TEK.RENTAL Polska 

sp. z o.o.

 1,5000Zużyte opony1601033005172606211729511PPHU STABET 

Mateusz Stachura

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103639739526 000289720575006NZOZ "DENTANA" 

STOMATOLOGIA

 45,6900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052504076606190001341Z.P.U.H. 

STOLARSTWO-TAPIC

ERSTWO ŁUKASZ 

MIKOŚ

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004321737821687852Laboratorium Techniki 

Dentystycznej Ewa 

Nowacka

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6300554767811157638ALICJA 

OPIOŁA-PIECZYŃSKA
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 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501029703636809231032884ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW  I  

KANALIZACJI

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5000Skratki190801

 27,9000Zawartość piaskowników190802

 246,5000  62.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 47,9300Inne odpady nieulegające biodegradacji200203

 0,0551Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508494346191373205PRYWATNY 

SPECJALISTYCZNY 

GAB. 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOZNICZY LEK. 

MED. ADAM KAPICA

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306107137851049079Gabinet Okulistyczny 

Alina Głaczyńska

 65,1810Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DK29.56.A9706451029231397611JFK Polska z o.o.

 1,8400Odpady spawalnicze120113

 0,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 6,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4000Opakowania z drewna150103

 0,1030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2770Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026308534857861304509Gabinet Weterynaryjny 

Roman Robak

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516317436222493704SALON 

KOSMATYCZNY 

"VISAGE" Monika 

Stencel

 0,0390Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157788255252306037POLIFARM SP. Z O.O.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012509879466191555219"DOM-ART.-STYL"  

PIOTR ŚNIEGOCKI

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 6,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101251463375SZWAGROS 

MASARSTWO-WĘDLI

NIARSTWO

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013028261957631974844Gospodarstwo Rolne 

Grzegorz Kuchta

 0,0110Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z5720002807671280875LECZNICA ZWIERZĄT 

Mirosław 

Lew-Kiedrowski

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102963776651533203NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"DENTIST"

 12,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.11.Z5703068787671069531ZAKŁAD 

MASARNICZY Barbara 

Purtak

 0,1200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,6500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 2,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.88.Z3008395326080074994PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"AGRO-RAMI" RANIŚ I 

WSPÓLNICY S.C.

 23,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,0100Żelazo i stal170405

 0,1600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0520Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802036396881837831516069Usługi Weterynaryjne 

Piotr Winiecki

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM35.50.Z3110218956652309212'KAPERA" S.C.

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 42,6000Opakowania z papieru i tektury150101DK29.24.A0060861329230000014WIKOMA Maszyny i 

Urządzenia 

Przemysłowe Grzegorz 

Wójcik

 1,3400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3840Aluminium170402

 8,0700Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600268977642564541Justyna Kuhn Twoja 

Położna
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111233396981601184NZOZ ZESPÓŁ 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO - 

RODZINNYCH 

PA-MED SP. C. W. 

PRZYBOŁOWICZ, U. 

ANTKOWIAK

 0,4400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010929494805571589655PUH CHEMIROL SP. Z 

O.O.

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205140886771POLSKA AGENCJA 

ŻEGLUGI 

POWIETRZNEJ

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500769666181297603Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Drewnicka

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142504294656220023756ANCO SP. Z O.O.

 3,7800Opakowania z papieru i tektury1501016306927349720424796PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ FORTIS 

TADEUSZ 

GRZEŚKOWIAK

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F6396296027891501580NZOZ "SZKOL-MED" 

S.C.

 1,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.13.Z0013546517820021134PRZEDSIĘBIORSTWO  

WIELOBRANŻOWE  

TOOLFAS SP.ZO.O.

 5,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700046577661477808PHU MECHANIKA 

BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE 

AUTO HANDEL 

EXPORT IMPORT 

RYSZARD 

GRUSZECKI

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Szkło160120

 1,2510Żelazo i stal170405

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z639620073 000257791443819NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"SANUS"

 1,7600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222410224660"JANSER-POLSKA"SP

rtKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNO-CI

Ą

 0,6000Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,4600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092510639836191573648"ROBERTO" Krawczyk 

Robert Zakład 

Stolarsko-Tapicerski

 0,8170Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 3,5100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,3600Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,3950Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0930Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0540Opakowania z metali150104

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0028Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Odpady proszków powlekających0802013023633416981710128PHU Koko-Mal 

Sławomir Majorczyk

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0900Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201040004711427640104835ROLNICZY  

KOMBINAT  

SPÓŁDZIELCZY  

BĄDECZ

 8,5800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 3,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,2470Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2070Opakowania z drewna150103

 0,0300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2500Zużyte opony160103
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 0,5600Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 40,7170Żelazo i stal170405

 2,2350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509476805140158956NZ POZ  SYNAPSA

 0,2700Opakowania z papieru i tektury1501016320054137820021602EFAR W.NAROŻNY, 

E.PUKACKA-MRUK 

S.J.

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091004874016182079618LIMEX K i A. Lisińscy 

Sp. j.

 0,0350Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

0701101003848368341826662EUROBAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0650Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3600Inne niewymienione odpady070299

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1240Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680DA15.81.B3115010006650003621ZAKŁAD 

CUKIERNICZY J. 

JANIAK, Z. BENK Sp. 

j.

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3100Opakowania z papieru i tektury150101013103514KIINEPOLIS  POZNAŃ 

SP.ZO.O.

 100,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 3,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037310255348271283681Profilaktyka i Promocja 

Zdrowia w Szkole Irena 

Waliszewska

 0,3100Baterie i akumulatory ołowiowe1606013009819517831590769KTA TOMASZ 

PODGÓRECKI

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3012235087891018263ELŻBIETA WRZOS 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0006Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184115697279231613428Metzler SP. Z O.O.

 2,8500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,5350Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0009Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085720154297841393214Krecik Krzysztof 

Stoiński

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 22,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5000Odpady żelaza i stali191001

 1,1600Zwroty kosmetyków i próbek0706813002537959231630591SYTO CO - 

PACKAGING POLSKA 

Sp. z o.o.

 79,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 22,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,7600Opakowania z drewna150103

 10,8800Papier i tektura191201

 55,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023002690007772895897INOX DESIGN Sp. z o. 

o.

 0,4000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,2300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000017756 004746652369562Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych II Oddział 

w Poznaniu

 3,4620Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,4090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146343903557861473086PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

KRYSTIAN MARGAS

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003918016221511819P.U.H. MAŁGORZATA 

FUHRMANN

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084101961416991460839STACJA DEMONTAŻU 

I KASACJI 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 76,7020Metale żelazne160117

 3,4840Metale nieżelazne160118

 0,6820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501026396473796971988129SOGEWALOT SP. Z 

O.O.

 8,1200Żelazo i stal170405

 1,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100108394401230031944"HARSCO 

INFRASTRUCTURE 

POLSKA" Sp. z o.o.

2383



 96,0400Żelazo i stal170405

 5,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 13,2600Odpady wielkogabarytowe200307

 2,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083011488307792305568MSM PAULINA 

SZPREJDA

 2,0520Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6500Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,5980Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Szkło160120

 21,7000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0460Tworzywa sztuczne170203

2384



 0,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1300Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DD20.51.Z4111754026972043543DREWPOL SP. Z O.O.

 0,0090Opakowania z papieru i tektury1501015701728577641009530Zakład Usług 

Komunalnych Tadeusz 

Dąbrowicz

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 50,0000Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 13,4800Odpady ulegające biodegradacji200201

 2,0400Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 2,1800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123010806587671666592PALTECH sp. z o .o.

 3,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0125Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

2385



 1,2100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,2500Żelazo i stal170405

 33,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080005872587660006337Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych

 1,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2500737266171032441Usługi Mechaniki 

Pojazdowej Jarosław 

Siudziński

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,4200Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,9500Żelazo i stal170405

 228,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500516536170254197STOLARNIA TARTAK 

SP.J. Z.E.P 

JENDRASIAK

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026312722307821642826PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"MEDIC-DENT" 

KAMILA 

FRANKIEWICZ

2386



 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180121993055260002004 AGENCJA REZERW 

MATERIAŁOWYCH

 0,0330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0650Opakowania ze szkła150107

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0650Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

2387



 0,0015Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3080Odpady wielkogabarytowe200307

 404,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053026984326192021141PROSPERO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 18,9420Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 10,1860Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Zużyte opony160103

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083011092097661923691Przedsiębiorstwo 

Wielobranzowe "Adam" 

Adam Andrzejewski

 0,1850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Opakowania z drewna150103

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,0560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083026268237773106230SERWIS I NAPRAWA 

POJAZDÓW Joanna 

Trzeszczyńska

 5,7200Zużyte opony160103

2388



 1,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123027985827881996901"KOWOL" s.c. Maciej 

Buda, Justyna Buda

 7,0400Żelazo i stal170405

 0,2500Kwas siarkowy i siarkawy0601010004547647770001080SPÓŁDZIELNIA  

NIEWIDOMYCH 

"SINPO"

 12,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5140Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035715012117661171788PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA KALKA

 0,0590Freony, HCFC, HFC140601DK29.23.Z2510115846220002659West-Frost Servis 

Włodzimierz 

Ziemniewicz (dawniej 

Car-Frost Servis 

Włodzimierz 

Ziemniewicz)

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

2389



 0,4630Opakowania z papieru i tektury1501010081532817830002753PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROJEKTOWO-PROD

UKCYJNE I 

HANDLOWE 

"ELTRONIK" SP.Z 

O.O.

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2650Aluminium170402

 0,2930Papier i tektura191201

 0,0040Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0080Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne

200127

 0,0040Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 0,0050Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0040Odpady wielkogabarytowe200307

 0,6640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083662954639680091175Mechanika i 

Diagnostyka 

Pojazdowa Bernadeta 

Fengier

 0,0400Filtry olejowe160107

2390



 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6302174997770015892DARBENMAX 

PELCZYK DARIUSZ

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013007697489231575550Specjalistyczne 

Gospodarstwo Rolne 

Łukasz Kaźmierczak

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych1501026346392057821288081DISPLAY PRINT 

MIKOŁAJ 

BARTKOWIAK

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501015707733217661010789Handel Artykułami 

Motoryzacyjnymi Lech 

Adamski

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Tworzywa sztuczne160119

 0,7500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110033508126190010481ZAKŁAD USŁUG  

ROLNO-PRZEM. 

WUTEH BARCZOK & 

BARCZOK SP.J.

 101,3200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309852877831125268NZOZ 

STOMATOLOGIA-BUK

OWA

2391



 1,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101000841047Spółdzielnia Pracy 

Metalowo-Motoryzacyj

na

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306661007771128836GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"KAMED" 

KATARZYNA 

ZIÓŁKOWSKA

 0,2060Opakowania z papieru i tektury1501016396605527781366141Poradnia Medycyny 

Pracy  Stare Miasto 

s.c

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102507470249680201505Zakład Usługowo - 

Handlowy Włodzimierz 

Chabierski

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 30,8700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 36,6500Żelazo i stal170405

 550,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

2392



 3,2110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020172504365252210260"BELFOR POLSKA" 

SP.ZO.O.

 0,7200  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,5000  0.00Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4,0860Odpady tworzyw sztucznych0702135708012767631832920JOSKIN POLSKA Sp. 

z o.o.

 1,4750Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,5770Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,6450Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0780Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 325,5400Kwasy trawiące110105

 7,1780Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,2220Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 80,3510Cynk twardy110501

 84,6570Popiół cynkowy110502

 1,5420Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

110503

 4,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

2393



 3,6220Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,3090Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 79,7740Inne niewymienione odpady120199

 1,5710Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,2050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 11,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,5400Opakowania z drewna150103

 6,3900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8420Zużyte opony160103

 0,1260Filtry olejowe160107

 0,3330Tworzywa sztuczne160119

 0,1440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8400Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 200,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0640Miedź, brąz, mosiądz170401

 25,2000Żelazo i stal170405

 156,9850Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402227310998288272035324FHU "Cud Ciuch" 

Renata Przybyłek

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163023852656681843871EKOMOS Ochrona 

¦rodowiska Monika 

Szulc

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396342607781361592PORADNIA LEKARZA 

PIERWSZEGO 

KONTAKTU GAUDIUM 

NZOZ

 20,8000Żelazo i stal1704053100408216660005389Ryszard Marciniak 

Zakład Transportowo 

Betoniarski

 0,9800Opakowania z papieru i tektury150101G51.33.Z4114353756981671894MILANO SP. Z O.O.

 0,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308674357791209377INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARIA 

PISKORSKA

 0,2240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023646379656991958025Paulina Sierpowska 

Gabinet Weterynaryjny 

Szkaradowo

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z6303938717781027812ITALINOX-POLSKA 

Sp.z o.o.
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 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,5490Żelazo i stal170405

 0,8800Opakowania z drewna1501032737014329542184194MEDICARE-GALENIC

A SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5350Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301042515503296211669950PPUH STOLRUS S.C.

 313,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 9,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1 339,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212O90.02.Z5907653817691917979EKO-REGION 

SP.ZO.O.

 4,0580Żelazo i stal1704053007075697822411460TAMAR sp. z o.o. sp. 

k.
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 2,0000Opakowania z papieru i tektury1501016304283167821031293P.P.H. SURTEX SP. Z 

O.O.

 1,6850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9200Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104A01.12.A5721158757671578095Gospodarstwo 

Ogrodnicze "BELKA" 

s.c. Małgorzata i 

Edward Belka

 4,1150Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0398Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036344649127822263054FLOTINA Sp.z o.

 36,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3181Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2680Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,4080Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308331007811152492NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

"PECMED"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016261177871488178GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

PAZIEWSKA 

AGNIESZKA

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502023886181372948Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Nowakiewicz

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036302161817770016845INSTYTUT ZDROWIA I 

URODY ESTHETIQUE 

ALICJA MODRZYK

 0,4300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053642126687822619692TRANSFADROM 

SP.ZO.O. SP.K.
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 9,7800Drewno170201

 43,9400Odpadowa papa170380

 59,0900Żelazo i stal170405

 138 739,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 15,7800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 399,1600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,9900Odpady żelaza i stali191001

 2,2270Papier i tektura191201

 9,6200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 4 699,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180DM35.30.A5700066047640000751MIEJSKA  

ENERGETYKA  

CIEPLNA  SP.ZO.O.

 10,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0185Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1820Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3700Filtry olejowe160107

 0,0586Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0570Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 128,0850Żelazo i stal170405

 2,0300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 335,7400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053016730006060085084NOTTO Sp. z o.o. S.K

 0,5300Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,3090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0650Opakowania z drewna150103

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105251294330Szkoła Podstawowa nr 

18 im. Janusza 

Kusocińskiego w 

Kaliszu
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 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0160Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.10.B5710045827661040307PW PAW-MAR JÓZEF 

LUPA

 1,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,8800Metale żelazne160117

 0,2070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0650Aluminium170402

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304761727771143907Specjalistyczny 

Gabinet 

Położniczo-Ginekologic

zny lek med. Wojciech 

Kozerski

 0,3270Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.A3010040836211002217MIejski Zakład 

Komunikacji w 

Krotoszynie Sp. z o.o.

 0,0318Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6810Zużyte opony160103

 7,7600Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0174Filtry olejowe160107
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 0,1410Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0270Metale żelazne160117

 0,0025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6315699297771034093LUMAR Szymon Lubka

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8500Zużyte opony160103

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,2500Tworzywa sztuczne160119

 0,1740Szkło160120

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0600Opakowania z papieru i tektury150101000261746SZKOtA 

PODSTAWOWA W 

GRABOWIE NAD 

PROSNĄ

 0,1600Żelazo i stal170405
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 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165707910236070016311GMINA CHODZIEŻ

 469,5750Odpady tworzyw sztucznych070213DN36.63.Z6300319107780044582YORK  SP.ZO.O.

 5,7050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 12,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 23,4720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,5400Opakowania z drewna150103

 0,0790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083025950116652992999Cardom sp. z o.o.

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,1500Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Inne niewymienione elementy160122

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165710010007660002670PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MARMAL" 

MARZANNA 

MALINGER
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509037026211226112Gabinet Kosmetyczny 

"Joanna" Joanna 

Wandelewska

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025523846972309857Pielęgniarski Ośrodek 

Medyczny Salus s.c. 

Julianna Schmidt Ewa 

Danielska Rzeźnik

 0,4400Odpady tworzyw sztucznych0702136307509407891165030AUTO-SERWIS 

BLACHARSTWO I 

MECHANIKA 

POJAZDOWA 

WOJCIECH 

KONIECZKA

 0,3900Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003363347891438344SALON URODY 

"ANGELA" NINA 

ADAMCZEWSKA

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214K74.60.Z0047723207780041081AGENCJA 

DETEKTYWISTYCZNA 

I OCHRONY  "JOKER" 

SP.ZO.O.

 0,0183Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0270Inne baterie i akumulatory160605
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 0,1580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342632147831127586PRZYCHODNIA 

DENTYSTYCZNO 

LEKARSKA 

STOM-MED

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701135997671123526Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny 

Bogusław Jasiński

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005281496990009255URZĄD 

MIEJSKI,BOJANOWO

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2509481365140159453NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W DORUCHOWIE

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086396859777822135669PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE ŁĘPECKI & 

MATUSZCZAK 

MARIUSZ ŁĘPECKI, 

KRZYSZTOF ŁĘPECKI 

SP.J.
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 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662116217811939476SMILE STUDIO 

JANKOWSKI 

JANKOWSKA- WIKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036324129867821028977Gabinet 

Stomatologiczny 

Zbigniew Psuja

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306526707821310225Prywatny Gabinet 

Chirurgiczny Błażej 

Ciesielczyk

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300448347821671182GABINET 

KOSMETYCZNY 

MAGDALENA 

GRZESIAK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505048868732546300Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Nutrimed Kłęk & 

Szybiński Spółka 

Jawna

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0300Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z6307628907831075808Prywatny Gabinet 

Lekarski Zbigniew 

Michalak

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0160Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0080Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801174114123166981552675AUTOCENTRUM 

VICTORIA TOMASZ 

DOMINIAK

 0,0040Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,3960Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3050Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0230Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 6,9500Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

 2,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0267Szkło160120

 0,1050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Odpady zawierające rtęć0604042505563536221011376Apteka w Rynku

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306561127791389764GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BORKOWSKA-DMYTR

ÓW MARIA

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012510208159680153640Jackar Jakub 

Sztandera

 0,1750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0450Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0410Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300102787791098038Specjalistyczna 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska Maciej 

Drewek

 0,0450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110040978706970010479SUPER CARS SP. J. 

CIESIÓŁKA, 

KRAMARCZYK

 3,0210Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 0,8310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3310Zużyte opony160103

 0,2820Filtry olejowe160107

 0,0420Płyny hamulcowe160113

 0,0720Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,9480Metale żelazne160117

 1,0350Tworzywa sztuczne160119

 0,4950Szkło160120

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110166876651708559Centrum Okulistyczno- 

Optyczne Elżbieta 

Radziszewska-Kotlews

ka

 31,6000Skratki190801E41.00.A5708699147631867781Zakład Inżynierii 

Komunalnej Sp. z o.o.
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 3,4000Zawartość piaskowników190802

 2 875,5000  689.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,6000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 2,9000Osady z klarowania wody190902

 3,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052509199799680069201Nat-Bud Zbigniew 

Warga

 247,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5707860807641402262PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWA 

RODZINNA, ELŻBIETA 

KRAJNIAK

 0,9500Opakowania z papieru i tektury1501013004344046972197619Budo-Instal Sp.z o.o.

 4,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 76,7150Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 24,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 225,7570Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 21,0400Odpady tworzyw sztucznych0702136345589267811743388FIRESTONE 

FIRESTONE 

INDUSTRIAL 

PRODUCTS POLAND 

SP. Z O.O.

 0,2000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217
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 377,8000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4000Inne oleje hydrauliczne130113

 59,3050Opakowania z papieru i tektury150101

 15,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 61,1080Opakowania z drewna150103

 0,2200Opakowania ze szkła150107

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 48,7630Żelazo i stal170405

2411



 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111174809231190123PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIOLA 

PRZYBYŁA-DWORZA

K

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053023154545140249682Serwis Opon Michał 

Błoch

 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0080Zużyte opony160103

 0,1510Filtry olejowe160107

 2,5000Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345004017811731712PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ "HIGIENA" 

S.C.

 1,2000Zgary i żużle odlewnicze1010033014355357773160933ALUVER SP.ZO.O.

 0,3000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707766967641665760LEKARSKI GABINET 

KONTRAKTOWY 

MARIA 

WALENTYN-BORYCA

 13,3890Opakowania z papieru i tektury1501011410697901132692277SATURN PLANET 

SP.Z O.O. POZNAŃ I 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,4950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4000Opakowania z drewna150103

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022415845436443123986GABINET 

WETERYNARYJNY 

ORION Renata Suder

 1 155,6800Opakowania z papieru i tektury1501013008237906222675121SLAM POLAND sp. z 

o.o.

 133,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 146,8800Papier i tektura191201

 9,7000Tworzywa sztuczne i guma191204

 198,7520Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 2 795,4800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052504775476221187460PW RYSZARD 

KRZYWAŹNIA

2413



 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026343302647891514246Gabinet Weterynaryjny 

AQVILA Robert Nowak

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395712397821158323SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

OKULISTYCZNY 

JADWIGA 

BEDNARCZYK-MELLE

R

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668346297811944075ALFA MEDICA 

TOMASZ 

GOŹDZIEWICZ AGATA 

SZPERA-GOŹDZIEWIC

Z S.C.

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115518196652605933NZPISOZ "Zdrowie" w 

Sompolnie

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100599646971641791Indywidualna Praktyka 

Lekarska Aleksandra 

Gronowska
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312459607841990654PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ 

"NURSE-MED" H. 

GĄSIOROWSKA A. 

KRZYMIŃSKA S.J.

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6307156657881129245GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DAGMARA ZGLIŃSKA

 3 399,3900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052515896047521036228Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

DREWMAX Wioletta 

Łuszczek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010630166222704118NZOZ MAG-MED S.C.

 0,6300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013025033747641247732Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego KACMAR 

Rafał Wardak

 0,0450Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0590Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183015245816172193985Gabinet Weterynaryjny 

Vetmedyk s.c. Piotr 

Szymkowiak Andrzej 

Pawlak

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303591537791580982PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAREK KAŁĄŻNY

 19,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709046305159507780083493ZAKŁAD 

INSTALACYJNO-BUD

OWLANY MAREK 

KASPRZAK

 1,4200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076346003217771741867UNIMAT fabryka 

wycieraczek Rafał 

Rejmisz

 8,5840Aluminium170402

 0,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603040111245355261027992Robert Bosch sp. z 

o.o.

 2,9000Żelazo i stal170405
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 0,2550Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107N85.11.Z0003063317781350016WIELOSPECJALISTY

CZNY SZPITAL 

MIEJSKI IM. J. 

STRUSIA Z 

ZAKŁADEM 

OPIEKUŃCZO 

-LECZNICZYM, SPZOZ

 0,3370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3820Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1980Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7030Żelazo i stal170405

 0,2420Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 234,8590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2380Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0050Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 1,0230Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026311605027771290927GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0720Opakowania z tworzyw sztucznych1501023002372767792278529LEVEL SYSTEM S.C. 

SŁOMIŃSKI 

WŁODZIMIERZ, 

FRĄSZCZAK 

PRZEMYSŁAW

 0,0060Aluminium170402

 3,2610Żelazo i stal170405

 0,0120Mieszaniny metali170407

 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113013712617631802296Firma 

Handlowo-Usługowa 

Marcin Nowakowski

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0500Metale żelazne160117
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 4,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015701921107671002691Przedsiębiorstwo 

Rolniczo-Handlowe 

"STAWNICA" Sp. z o. 

o.

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013020515356211811454VIDA sp. z o.o.

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 92,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016320303457830001937AGRONIK EWA 

BAJON

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501012504476586221002377Ker PPH Tadeusz 

Ziętek

 0,6980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 201,0000Odchody zwierzęce0201066308936807881167748Gospodarstwo Rolne 

Drobiarstwo Barbara 

Jan Furmaniak

 915,0000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 3,5400Opakowania z papieru i tektury1501015707915507660004249ATA-TECHNIK Sp. z 

o.o. S.K.

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501020005579907770020870INSTYTUT FIZYKI 

MOLEKULARNEJ 

POLSKIEJ AKADEMII 

NAUK

 0,1950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,0850Żelazo i stal170405
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 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083027107209721249131Ciesielczyk sp. z o.o./ 

Grupa Ciesielczyk sp. 

z o.o. sp.k.

 0,1150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 2,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,7100Szkło160120

 14,5350Miedź, brąz, mosiądz1704013020445126070079642MOT PAK SP. Z O.O.

 9,4850Ołów170403

 893,6000Opakowania z papieru i tektury1501013654698507010617065CLIPPER LOGISTICS 

sp. z o. o.

 128,0560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,4000Opakowania z drewna150103

 1,3200Opakowania wielomateriałowe150105

 196,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 14,5000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6304504517771420637MECHANIKA 

POJAZDOWA KAROL 

JÓZEFCZAK

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Filtry olejowe160107
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6304935327811183937GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA FRIEBE

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502265326170250058Firma  

Kosmetyczno-Fryzjers

ka Izabela 

Borkiewicz-Kaaz

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801083110737166681702107Panaceum KM-Target 

sp. z o.o. i wspólnicy

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2783245146272520484SERVICE SYSTEM 

S.J.

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083009815207773087484Trans -Gaz Stacja 

Obsługi Samochodów 

Sp. z o.o.

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5500Zużyte opony160103

 0,2150Filtry olejowe160107

 0,4790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0750Żelazo i stal170405
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 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6304762037811053005Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Jacek Swat

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306224497811260135Gabinety Lekarski 

Paweł Wandelt

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509476745140159134NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA W 

KOBYLEJ GÓRZE

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160008170666191847442ZESPÓŁ SZKÓŁ 

SPECJALNYCH

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308324257791582018Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

MałgorzataPróchnicka

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033687919997772670721Baba Barber Fryzjer 

Męski Agnieszka 

Niemier
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 0,2200Odpady tworzyw sztucznych0702136301183667790016245"SKŁAD VOX" SP.Z 

O.O. sp .k.

 11,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 6,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,6000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 23,7000Drewno170201

 0,3000Żelazo i stal170405

 1,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011370227772598892Studio Urody Maja 

Woźniak

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214250510003Żłobek Nr 2

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110161096652306142Przychodnia Zespołu 

Lekarza Rodzinnego 

Laskowska i 

Wspólnicy Sp. j.
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 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3002838857792209037X-Dent Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Hoffmann

 152,8060Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.53.Z2505690486220005801FP SPOMAX S.A. w 

upadłości zakładowej

 42,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 6,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056304121897841003816Z.P.H. "SOFTRANS" 

GÓRSCY s.j.

 0,3650Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Papier i tektura200101

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036343585877551122607CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

"DENTAL-PLUS" 

URSZULA 

KAPS-KOZALSKA

 3,0000Opakowania z papieru i tektury1501010048575207790001083CIRCLE POLSKA SP. 

Z O. O. (dawniej Statoil 

Fuel & Retail Polska 

Sp.zo.o.)

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0136Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,9330Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

060313DG24.20.Z6345403987811739381BROS SP.ZO.O. 

SP.K.

 2,7800Wody popłuczne i ługi macierzyste070101
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 22,6580Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070404

 5,8680Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070413

 2,0420Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480

 0,1670Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,0720Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,6040Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 0,1510Inne niewymienione odpady080499

 0,2520Inne oleje hydrauliczne130113

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 352,9250Opakowania z papieru i tektury150101

 64,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4170Opakowania z drewna150103

 9,4550Opakowania z metali150104

 149,3900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0720Opakowania ze szkła150107

 13,0430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7180Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 6,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,1240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 103,5460Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 153,0620Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 31,1380Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,9550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,9360Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0300Inne oleje hydrauliczne1301132505348196180049027Dom Handlowy Teresa 

Leń

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,4000Metale żelazne160117

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,5200Opakowania z papieru i tektury1501013026692067861699910KACZOR SP.ZO.O.
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 1,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z2516247439680005856Gabinet weterynaryjny 

Andrzej Krawiec

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110946586391318820ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,9150Opakowania z papieru i tektury1501016301368557871799487Gospodarstwo Rolne 

Michał Kaczmarek

 1,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5200Opakowania z drewna150103

 0,1950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707690417631586622Pracownia 

Cytodiagnostyki Beata 

Rzucidło
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 20,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.12.Z0003504967650007016Gminna Spółdzielnia 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033683357067851782957Mateusz Pelec 

Praktyka Dentystyczna

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027328509231694177PRZYCHODNIA 

CENTRUM SP.ZO.O.

 0,0100Odpady metalowe0201100009403067770000927ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"DĄBRÓWKA"

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte opony160103
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 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0010Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Żelazo i stal170405

 0,0810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086398060857851655503P.W. AUTOX Czaplicki 

Leszek

 7,5590Zużyte opony160103

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4920Metale żelazne160117

 1,8600Metale nieżelazne160118

 0,1460Inne niewymienione elementy160122

 0,0740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 15,0000Żelazo i stal170405

 11,0400Odpady wielkogabarytowe200307000295219Dom Pomocy 

Społecznej w Osieku

 3 909,9150Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053023512507661991161Polinova Polska sp. z 

o.o. sp. k

 141,0600Inne niewymienione odpady030199

 152,3500Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0410Inne niewymienione odpady070299

 0,4850Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,4200Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 26,4400Inne niewymienione odpady080499

 2,1350Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 63,3860Opakowania z papieru i tektury150101

 24,7860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 287,8800Opakowania z drewna150103

 34,6100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 17,6300Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304793197811187183INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA. GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

GRZEGORZ 

GRZYBOWSKI

 76,0310Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013642248037773261485Laser Cad sp. z o. o. 

sp. k.

 0,7270Aluminium170402

 81,8120Żelazo i stal170405

 28,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013012523786981366116PUHP "DEKOR" 

Leszek Kowalski

 24,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,3250Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,1560Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0760Zużyte opony160103
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 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,2670Odpady tworzyw sztucznych070213310162470WYTWÓRNIA 

GALANTERII 

METALOWEJ I 

ELEKTROTECHNICZN

EJ METPOL

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8380Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7640Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0750Aluminium170402

 9,7020Żelazo i stal170405

 3,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082508465596222251349PHU SZTUKOWSKI 

SP. Z O.O.

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,2400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,4800Metale żelazne160117

 0,2330Metale nieżelazne160118

 1,4700Szkło160120

 0,3490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3340Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4800Aluminium170402

 8,7200Żelazo i stal170405

 95,1200Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401082102141065991001226SANITA FOOTWEAR 

Sp. z o.o.

 0,8500Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 1,6000Inne niewymienione odpady040299

 4,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,4400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700601247641364515IND. SPECJ. PRAKT. 

LEK. R. 

MIKOŁAJCZAK

 0,4100Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803115995946661298910PHU ZPUH VALDI 

WALDEMAR 

MARSZEWSKI

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0022Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023100082146651038946GABINET DLA 

ZWIERZĄT W 

SKULSKU LEK. WET. 

TOMASZ PORWAN

 0,0470Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.52.Z4114445526991832330FERRPOL BRACIA 

MATUSZEWSCY SP. 

Z O.O.

 1 279,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,1710Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 12,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,2000Wodne ciecze myjące120301

 1,5840Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,9830Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 6,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 6,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 24,0100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053607993757822580116ZAJC KUCHNIE 

SPÓŁKA JAWNA

 2,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032515363936181079473INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

IWONA KĘDZIERSKA

 5,6000  0.95Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908050002952546961397059DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ,ROGO

WO

 0,0050Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 0,0070Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122514715936221333565PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE JERZY 

SZCZEPANIAK

 0,0060Inne niewymienione odpady080199

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2506719186221033604Specjalistyczny Zakład 

Opieki Medycznej 

FAMILIA MEDICA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033604843707861113399SALON FRYZJERSKI 

NEW LOOK ADAM 

SPYCHAŁA

 0,8000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036315563647810047296INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKAELŻBIETA 

BRĘBOROWICZ
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 0,0146Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703750987641664631PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

"MEDICUS" NZOZ

 3 150,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052509390549680701892Europol sp. j. Jarosław 

Zadka, Robert Zadka

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,6000Żelazo i stal170405

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086320088487850000941PRZEDSIĘBIORSTWO 

SPEDYCYJNO-TRANS

PORTOWE 

"LEBARTO"

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,3770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0420Żelazo i stal170405

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504485706221001188ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA I 

GOSPODARKI 

ODPADAMI "MZO" 

S.A.

 401,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 233,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,0500Opakowania z metali150104
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 6,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 1,9200Opakowania ze szkła150107

 0,0180Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 18,6300Metale żelazne191202

 5,4900Tworzywa sztuczne i guma191204

 249,0200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 1 583,6220Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 27,7800Papier i tektura200101

 0,5520Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0701082504411186220025904ADECO POLSKA  

SP.ZO.O.

 1,0800Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 5,1800Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 1,8800Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,5350Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 55,9500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 3,8500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1050Opakowania z metali150104

 1,1850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,9800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4870Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4300Szkło170202

 26,7610Tworzywa sztuczne i guma1912043025247906662111173Nowitex-Eco Sp. z o.o. 

Sp. K.

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C2514567836181107413INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

MATYLDA 

STECZKOWSKA

 2,6100Odpady tworzyw sztucznych0702133027809616211813430Jotkel Sp. z o.o. Sp. k.

 0,1400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,7400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 11,7100Odpady proszków powlekających080201

 6,0800Zawiesiny wodne zawierające materiały 

ceramiczne

080203

 3,1200Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 455,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2300Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,2300Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Opakowania wielomateriałowe150105

 1,7900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Odpadowa papa170380

 0,3600Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0100Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

2001213660635115472169306Krajowa Informacja 

Skarbowa

 13,2400Opakowania z papieru i tektury1501013640143657811925669MADRAS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 2,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093665415546171011396PUNKT APTECZNY 

MEDICAMENTO 

ANITA 

MIKOŁAJEWSKA

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013431707811847722SYMBIOSIS SP. Z O. 

O. Centrum 

dermatologii

 0,8100Opakowania z papieru i tektury1501012509945506222361049Biuro Serwis Wszystko 

dla Biura Sylwia 

Spychała

 0,5820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133103337606661711830SKUP, UBÓJ, 

PRZETWÓRSTWO 

MIĘSA -SUPMIĘS 

SP.J. SOMPOLIŃSKI 

& KALINOWSKI & 

KALINOWSKA

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0000Skratki1908013102769726681386190ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 28,0000  0.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 8,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z411177938 000496991816762FERMA DROBIU 

JOANNA 

GIŻEWSKA-CHRZĄSZ

CZ
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 0,0600Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207O90.02.Z5702770137671294914MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 0,4390Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 189,6280Opakowania z papieru i tektury150101

 194,4150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,6800Opakowania z drewna150103

 21,0860Opakowania z metali150104

 86,9000Opakowania ze szkła150107

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4170Zużyte opony160103

 0,0260Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,5430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3420Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3410Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 6 341,7600Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 358,5500Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 12 162,6500Inne niewymienione odpady190599

 296,0800Metale żelazne191202

 10,5400Metale nieżelazne191203

 413,3400Tworzywa sztuczne i guma191204

 440,0400Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 453,1200Tekstylia191208

 39 531,2440Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 25,3600Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037301524958271046981PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TERESA 

PAWŁOWICZ-SZKUDL

AREK
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103024516681296073Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"CYRULIK" Maria 

Walczak

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6311386787871797028"MEDICUS" SP.ZO.O.

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013020870366182005382Karolina Łata Serwis 

Łatka

 0,0010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Zużyte opony160103

 230,4800Odpadowa masa roślinna0201032419454849691593880ECO-CORN sp. z o.o.

 1,8700Opakowania z papieru i tektury1501014103067826991124751P.W. "ALICJA" SP. Z 

O.O.

 1,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2200Opakowania ze szkła150107

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4230Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 20,3100Żelazo i stal170405

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082507981976171383927Mechanika Pojazdowa 

JANUSZ MATŁOKA

 0,0590Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504072006171217985GABINET LEKARSKI 

LEK. ANATOL 

ZIELIŃSKI

 0,0046Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143000547076182015736Bauser Poland sp. z 

o.o.

 0,6090Opakowania z papieru i tektury1501014114185146971693026Delhan Artur Szyszka

 0,1780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1200Żelazo i stal170405

 3,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2200Odpady tworzyw sztucznych0702130105005395270103824SCHENKER SP.ZO.O. 

ODDZIAŁ  POZNAŃ

 0,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,6500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 0,2200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 17,6590Opakowania z papieru i tektury150101

 18,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6960Opakowania z drewna150103

 1,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2500Zużyte opony160103

 0,3050Tworzywa sztuczne160119

 0,9620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1500Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,2900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,7800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 2,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5050Drewno170201

 18,2690Żelazo i stal170405

 3,1500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 7,1010Papier i tektura200101

 2,2440Tworzywa sztuczne200139
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 12,6000Opakowania z papieru i tektury1501017303350208321694499"R.H.S"SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705136377641104062Elżbieta Błoj-Kowalska 

Stomatolog

 0,0150Barwniki i pigmenty inne niż 

wymienione w 04 02 16

0402171230549869452178161W.KRUK SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,2940Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2850Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne

200127

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062506293136181227063"REMEDIUM" 

KM-Target sp. z o.o. i 

wspólnicy sp.j.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3110142057751645764SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. ANNA 

ULANOWSKA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026247647822072325PROFESTICA 

Katarzyna 

Sokołowska-Macowicz

 14,3000Opakowania z papieru i tektury1501016306021007811028036"EWA" PRODUKCJA 

OPAKOWAŃ EXPORT 

I IMPORT EWA 

ŚCIEŚIŃSKA-SZYMAŃ

SKA

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111112016981602605Poradnia zespołu 

Lekarza Rodzinnego 

"CENTRUM" sp. z o.o.

 0,8600Odpady tworzyw sztucznych0702130013710237780040905PROMAG S.A.

 0,1900Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7900Zużyte opony160103

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,3900Metale żelazne191202

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013462867772870118Praktyka 

Stomatologiczna 

Mateusz Walczak

 3,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106G51.21.Z011074010 000215260300279ELEWARR SP. Z O.O.

 1,5000Skratki190801

 0,0150Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,3180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022710247842489347"APIMED" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,0407Opakowania z papieru i tektury150101A01.24.Z3006133909231645598DanHatch Poland S.A.

 0,2780Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 33,3360Opakowania z drewna150103

 1,0702Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0050Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3114911296652178359Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Jacek 

Pieńkowski

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.10.Z017319719 001415262557278 PRZEWOZY 

REGIONALNE 

Sp.zo.o. ODDZIAŁ 

WIELKOPOLSKI

 9,8600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Inne niewymienione odpady130899

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,9570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3490Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 648,1800Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,6000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 94,2320Metale żelazne160117

 0,0840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,0750Drewno170201

 0,0760Tworzywa sztuczne170203

 1,3750Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5940Aluminium170402

 18,5570Żelazo i stal170405

 0,0170Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,5500Papier i tektura200101

 2,8100Skratki1908010012365036671236508ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ, 

MIESZKANIOWEJ I 

USŁUG 

WODNO-KANALIZACY

JNYCH W PYZDRACH

 210,0000  42.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,6300Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001033004463307671416441POZIOM Piotr 

Poziomski

 0,4070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,2700Żelazo i stal170405

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022507834686221733595Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "STOLMAX" 

Grzegorz Przybyła

 226,4100Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080805360724290067195H.O. PERSIEHL 

Polska Spółka z o.o.

 5,3880Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 6,8160Odpady tworzyw sztucznych070213

 6,1950Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,3550Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 6,2860Inne niewymienione odpady080399

 2,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,1200Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104A01.30.Z0004768507880008120SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNO - 

PRZEMYSŁOWEJ 

KARCZEWO

 1,8400Odpady metalowe020110

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 5,4400Zmieszane odpady opakowaniowe1501069700393249230022375Systemy 

Cieplne-Klimatyzacja 

Jakub Lorenz

 0,1050Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211250855239URZĄD GMINY 

OPATÓWEK

 0,1410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne baterie i akumulatory160605

 13,5000Skratki190801

 286,2400  57.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 114,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033008917166961837848PUDLISZKI  SP. Z  

O.O.

 682,0000  53.80Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 387,7000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 5 205,3000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 3,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 564,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 242,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 317,3000Opakowania z metali150104

 146,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 95,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9000Płyny hamulcowe160113

 27,1000Żelazo i stal170405

 10,9000Skratki190801

 4 065,0000  932.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 80,0000  77.60Osady z klarowania wody190902

 2,0000  0.04Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086324576937821032051P.H.U. MECHANIKA 

POJAZDOWA 

TADEUSZ PUROL

 1,7600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013510842559451551764Aspen sp. z o.o.

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.71.Z2515265326222452993Tasomix 2 sp. z o.o.

 1,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z250565731 000296171013490NZPOZ WITA-MED

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023018921787642356676TAURUS VET Gabinet 

Weterynaryjny Łukasz 

Kudliński
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 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307937257811280043"NEREIDA" 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

KRZYSZTOF HADAŚ

 20,6400Szlamy z odbarwiania makulatury0303053007468596222664212DINOPOL SP. Z O.O.

 21,2900Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307

 108,8200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 3,4900Opakowania z metali150104

 0,4440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0119Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0610Aluminium170402

 0,0100Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033680333656972135245Strefa Pielęgnacji Stóp 

i Dłoni Ewa Hofman
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700556207641046219GABINET 

OKULISTYCZNY LEK. 

KRYSTYNA 

NOWACKA-HINCA

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163100649396660004071PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-BUD

OWLANO-HANDLOW

E "KRÓL" SP. J.

 18,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 7,6800Odpadowa papa170380

 3,7500Żelazo i stal170405

 2,8200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306350097851049122LEKARZ DENTYSTA 

MARIA DUDZIŃSKA

 6,4900Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092505336946220006143PPHU Jędroch sp.j.

 0,6600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6470Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501020047935007810047474P.W. OGRÓD 

ANDRZEJ WOJCIECH 

SZLAGOWSKI
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2800Zużyte opony160103

 0,0150Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032504300726220023874Zakład Narzedziowo 

Usługowy Tool-Zap sp. 

z o.o.

 0,1770Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0195Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,7900Opakowania z papieru i tektury150101251477957 000296181078781PPHU Aga Agnieszka 

Sawicka

 8,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502024100171096991004395P.H.U. DIAGNOSTYKA 

I NAPRAWY ANDRZEJ 

GIERLIK

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2200Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2200Tworzywa sztuczne160119

 1,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086320053247881019746BOSCH SERVICE 

KAMINIARZ 

KRZYSZTOF 

KAMINIARZ

 0,0300Filtry olejowe160107

 1,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3120Aluminium170402

 1,0320Żelazo i stal170405
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 0,0550Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103DE22.22.Z5705465717670001531Zakład Poligraaficzny 

FOLDRUK s.j. 

Jarosław Jarczyński i 

Spółka

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501329376221113734PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

ALICJA DYLEWSKA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396447257822141693FUNDACJA 

POLSKICH 

KAWALERÓW 

MALTAŃSKICH 

"POMOC 

MALTAŃSKA"- 

MALTAŃSKIE 

GABINETY 

SPECJALISTYCZNE

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700202317641205082Paweł Gołębiewski

 75,7150Odpady tworzyw sztucznych0702133621520577811913287GRAFMAJ S.A.

 3,2010Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,2630Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,2990Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 7,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4960Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 6,5000Opakowania z drewna150103

 0,4750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083028293487881997119K&K Serwis LKW s.c. 

Krzysztof Kaczmarek, 

Tomasz Król

 0,4500Filtry olejowe160107

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016991343950GOSPODARSTWO 

ROLNE 

KOŁACZKOWICE 

DARIUSZ JANKOWIAK

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9600Opakowania z papieru i tektury1501013101324636650012850Zakład 

Betoniarsko-Kamieniar

ski Świątek Krzysztof

 0,0890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053004719837641780231Usługi Stolarskie 

"Meble Roberto" Robert 

Piórkowski

 0,0300Inne niewymienione odpady030199

 0,0500Odpady tworzyw sztucznych070213
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 0,0040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Odpady tworzyw sztucznych0702133020787296972305279Q-SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4700Opakowania z papieru i tektury150101

 12,2360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,9020Opakowania z drewna150103

 0,0530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2600Żelazo i stal170405

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009820059720889549Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Paweł Rzymski

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093020614629721238558OPTIMA-MED SP.Z 

O.O.
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 0,7230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309357057771600598NZOZ PLR Alterida 

Alicja Kaźmierska

 4,5000Opakowania z papieru i tektury1501013105021386670004078SOBIESKI TRADE 

SP.Z.O.O.

 2,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2000Żelazo i stal170405

 1 277,9200Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104086342864007772637586NORDZUCKER 

POLSKA S.A.

 113 773,2000Osady z oczyszczania i mycia 

buraków

020401

 5 681,8600Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 2,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 26,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7800Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0400Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 33,3400Inne niewymienione odpady170182

 23,9800Tworzywa sztuczne170203

 212,2100Mieszaniny metali170407

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100890756681059522PRYWATNA 

PRAKTYKA 

GINEKOLOGOCZNO-P

OŁOZNICZA 

MARZENNA 

FORDOŃSKA

 1,1420Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013021802157851797321PRZEDSIĘBIORSTWO 

BADAWCZO-WDROŻE

NIOWE ACRYLMED 

DR LUDWIKA 

WŁASIŃSKA Sp. z 

o.o.

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0680Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016395776449720318195Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  

MA-DENT

 8,3600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116DJ28.21.Z3002371127671621767ZNMR OKONEK SP. Z 

O.O.

 0,0960Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 261,1910Żelazo i stal170405

 1 122,4800Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380A01.41.A6397507467861550272ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-WARZY

WNEGO SP. Z O.O.

 0,0190Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 47,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 63,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,0200Żelazo i stal170405

 1,6200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 10,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0380Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183110810356652366747Wydawnictwo Przegląd 

Koniński sp. z o.o.

 0,1350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 11,8200Papier i tektura191201

 0,0590Inne niewymienione odpady0301995715028777641204674MEBLE 

PRODUKCJA-HANDEL 

Wojciech Tokarski

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 101,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z3100390256681044845STOLARSTWO 

BUDOWLANE 

ANDRZEJ KULA
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 0,7100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8390Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112508226656222238538Helios Polska sp. z 

o.o. Farby Lakiery 

Żywice Kleje

 0,0050Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,0050Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086306243207861071028MECHANIKA 

POJAZDOWA 

ADAMCZAK 

SŁAWOMIR

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 10,4000Opakowania z papieru i tektury1501010924255935562250733Mila S.A. (dawniej 

Market - Detal sp. z 

o.o.)

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 110,6100Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z012047699 000935220103609POLSKAPRESSE  

SP.Z.O.O.  ODDZIAŁ 

POLIGRAFIA

 7,0580Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 4,4650Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 56,7090Inne niewymienione odpady080399

 10,3270Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 33,3160Opakowania z papieru i tektury150101

2463



 2,6310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102236806650018781Parklinik Beata 

Piatkowska

 35,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013002644229950167883ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"CERBET" S.C. 

DANIEL 

KUCZYŃSKI,BARBAR

A KUCZYŃSKA

 36,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307709317861282771SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

IRENEUSZ KIZER

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186309792237841061050ABC 

KOMPUTERSTUDIO 

Piotr Staśkiewicz

 6,9000Odpady tworzyw sztucznych0702130041076636970004384Firma Paszkowiak 

Andrzej Paszkowiak
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308230827821231052PRYWATNY 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. JOLANTA 

RATAJCZAK

 0,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105K70.32.Z0004888816680001851Spółdzielnia 

Mieszkaniowa "Tęcza"

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 36,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,9400Żelazo i stal170405
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 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705103667641042875Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Tomasz Jaskulski

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667748386182123696Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika Urbaniak

 0,3070Odpady tworzyw sztucznych0702130000300477770002197TASKOPROJEKT SP. 

Z O. O.

 1,4700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 13,6500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7900Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5480Żelazo i stal170405
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 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004653339281814092MARIOLA 

SZWECHŁOWICZ-SZM

IDT "NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOMATOLOGIA 

JAWADENT-SZMIDT"

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084115340836961740385SERWIS OGUMIENIA 

MASZ-GUM S.C. 

HIERONIM DOLATA 

MIROSŁAW JANICKI

 7,3800Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,9700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701497177631030764GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IZABELA 

MAŁDZIŃSKA LEKARZ 

STOMTOLOGII 

OGÓLNEJ

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033649934607891584005Kamila Ptaszyk
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396187517821206338GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY URSZULA 

WINCONEK-OBERC

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026324459807790003923GABINET 

WETERYNARYJNY 

"STEWET"

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020037377586671005803Prywatna Praktyka 

Marek Skibiński

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036300317907840008987ISPL PROTETYKA 

STOMATOLOGICZNA 

STOMATOLOGIA  

OGÓLNA MARZENA 

KAŁAT-WETESKO

 0,1000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201826309234707851665281Eugeniusz 

Jędrzejewski

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2468



 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115647019950048428SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

ROBERT JAGACIAK

 2,9490Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.11.Z5701731537641010361RZEŹNICTWO-WĘDLI

NIARSTWO ZENON 

DALESZYŃSKI

 9,2430Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 1,7300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0150Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7300Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0920Opakowania z papieru i tektury1501015703391747641619576FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

"RAFPOL" GÓRSKI 

RAFAŁ MARIAN

 0,0410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0600Opakowania z papieru i tektury1501013005106836972065059Mirotex Michał 

Roszczak

 0,4200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102507229306222098037PW Oring s.c. 

Małgorzata Szymczak 

Maria Stanek

 0,1340Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033607738039950054357Agnieszka Czach 

Mobilne Laboratorium 

Analiz Medycznych 

"ALMAT"

 1,6140Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052506904946221912783PUH RATMECH 

MECHANIKA 

POJAZDOWA STACJA 

DEMONTAŻU 

POJAZDÓW 

ZBIGNIEW RATAJEK

 8,3830Zużyte opony160103

 0,1640Filtry olejowe160107

 0,2490Płyny hamulcowe160113

 1,2920Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 187,6160Metale żelazne160117

 13,1950Metale nieżelazne160118

 31,6420Tworzywa sztuczne160119

 10,8890Szkło160120

 3,0740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0313Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312410577772325668FIDES S.C. 

MAŁGORZATA 

JAGIEŁKA, MARIA 

WICHER

 0,0007Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 6,2500Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801152509614156222321334PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE 

"ZAP-KOOPERACJA"

 11,6500Odpady proszków powlekających080201
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 379,5080Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 324,9000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 53,3370Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 25,6200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,4000Odpady spawalnicze120113

 3,2800Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 1,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,5400  0.21Wodne ciecze myjące120301

 1,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,1800  0.02Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 0,3600Aluminium170402

 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501013018017807811869623August Kuhfuss sp. z 

o.o.

 0,0600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706046302394957831000408GALWANO-PERFEKT 

sp. z o.o. sp.k. 

(d."GALWANO-PERFE

KT" JOANNA 

LEŚNIEWSKA SP.J.)

 4,3000Kwasy trawiące110105

 37,3700Alkalia trawiące110107

 4,9000  0.00Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 120,4700  0.00Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 0,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Aluminium170402

 4,4860Żelazo i stal170405

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych1501023021582046972305948eN-Tank Niemiałowski 

sp.j.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096343673109720183105APTEKA POD 

JEMIOŁĄ

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083016896847632024642PHU Magma 

Magdalena Matkowska
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 0,0510Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090047720479720001216PANACEUM SP. J. 

H.L RÓŻALSCY

 2,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DD20.30.Z4103169066971469292TARTAK "STEFAN" P. 

CIEŚLAK, J. CIEŚLAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Żelazo i stal170405

 20,4000Opakowania z papieru i tektury1501016344272717881659658REDOS POJAZDY 

UŻYTKOWE 

SP.Z.O.O.

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte opony160103

 6,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,4000Inne niewymienione elementy160122

 4,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,4000Żelazo i stal170405

 1,8400Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206013642708035252656547Puratos Poznań Sp. z 

o.o.

 5,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,3900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,3400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,6010Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501G51.51.Z0108098115261009190Shell polska sp. z o.o.

 12,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508
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 7,5480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1570Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309400377891319510GABINET 

KOSMETYCZNY 

TWOJE PIĘKNO

 18,9000Odpadowa masa roślinna0201033011312107631885454Bacca Filip Bierbasz

 19,1720Opakowania z papieru i tektury150101

 12,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 1,2220Opakowania z metali150104

 4,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4143Opakowania z papieru i tektury1501013100887566651713069Marek Nietopel

 0,0627Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033655776277773022266Prywatna Praktyka 

Lekarsko-Dentystyczn

a Szymon Bernacki

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397664409950085056Pielęgniarsko-Położnic

zy Ośrodek Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej s.c. "Rodzina"

 102,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A250821111ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO 

TARTAK MARIAN 

LEONARD

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311015759 000206671150534NZOZ FAMILMED

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039326329518971658338SPEKTRUM Sp. z o.o. 

Ośrodek Okulistyki 

Klinicznej SPEKTRUM

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2 930,0000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.62.Z5702128357641768106ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO 

"ZETPEZET" SP. Z O. 

O.
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 4 420,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,6000Opakowania z drewna150103

 0,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0500Tworzywa sztuczne170203

 54,9700Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033105192746651082769DENTALCARE 

stomatologia  

Katarzyna Pórczyńska
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 1,7900Żelazo i stal1704052501126626221636165Mechanika i 

Bacharstwo Pojazdowe 

Sławoń Mocek

 1,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013025911777671698824Samorz±dowy Zakład 

Komunalny w 

Zakrzewie

 1,7400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3750Opakowania z drewna150103

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,6200Skratki190801

 38,6700  9.28Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103865516971885702SZPITAL 

REHABILITACYJNO 

LECZNICZY DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY 

IM. PROF. 

MIECZYSŁAWA 

WALCZAKA

 18,9800Odpadowa masa roślinna0201036301448377770000554ZAKŁADY 

USŁUGOWE ZACHÓD 

SP. Z O.O.

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,9600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0190Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801060925303445542334183PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE APIMEX SP. 

Z O.O.

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023367817642347737VENUS Gabinet 

Kosmetyki 

Profesjonalnej Jadwiga 

Klemens

 4,8400Opakowania z papieru i tektury1501016305176987780000604TECHNIKA 

SPAWALNICZA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1140Metale nieżelazne160118

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Aluminium170402

 5,7880Żelazo i stal170405

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302054103672006991438828Blacharstwo i 

Mechanika Pojazdowa 

Mirosław Skrzypczak

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2400Metale żelazne160117

 0,0300Metale nieżelazne160118
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 4,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043507411716750001484KRAKOWSKIE 

ZAKŁADY 

AUTOMATYKI 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306061507871010991Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Skoczek

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182506412026171360665PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

BRAJER & S-KA S.C.

 0,2300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702752097671114266Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Maria Janiak
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 20,9200Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203805705381817660006047PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

KOPLEXMŁYN SP. Z 

O.O.

 35,6100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 7,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 9,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0590Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,3400Mieszaniny metali170407

 0,0500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101201936681288889Gabinet 

Stomatologiczny 

Jadwiga 

Romańska-Malczak

 157,0000Opakowania z papieru i tektury1501016396840097881787511"BARTEX"-BARTOL  

SP.J.

 43,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 49,0000Opakowania ze szkła150107

 23,1000Żelazo i stal170405
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 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085702865037641484159GOSPODARSTWO 

ROLNE TADEUSZ 

LEŚNIEWSKI

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100762766971231716Gabinet 

Stomatologiczny 

JANINA PRZYBYLAK

 0,8000Zużyte opony1601033022228017671549900ŁUKASZ - TRANS 

Łukasz Klasen

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396389729720951030Położniczy Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej PRO-FAMILIA s.c.

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344056609720429687Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Sławomir Mączyński

 1,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083661225386652371748Auto-Serwis Krzysztof 

Tomaszewski

 2,7000Zużyte opony160103

 0,2040Filtry olejowe160107

 0,0510Płyny hamulcowe160113

 5,9495Żelazo i stal170405
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702473607631192165Przychodnia Zespołu 

Lekarza Rodzinnego 

Elżbieta Stępień

 12,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013015344217631278464SZCZOTPOL Lucyna 

Jarysz

 12,7200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100730516661038209GABINET LEKARSKI 

LEK. MED. ANDRZEJ 

GOŁEMBSKI

 13,6000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040081762826680001785LEPUS 2 Marian Zając

 7,5850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1090Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504995956171217353Specjalistyczny 

Gabinet Okulistyczny 

Wiesława Zygulska
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509809506181837933GABINET 

KOSMETYCZNY 

KATARZYNA 

NOWACKA

 0,0097Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103409240285030073466OLKOP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0001Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,6060Opakowania z papieru i tektury1501010126428125241483818Easy-Wash Marek 

Świerczyński

 0,3940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013024164516211792225Przedsiębiorstwo 

"OCHMAN"

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0310Żelazo i stal170405

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396136829720950473PIELEGNIARSKO-POŁ

OŻNICZY OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "VICTORIA" 

S.C.
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 0,0230Opakowania z papieru i tektury1501015707831607671210550HODOWLA PRZYNĘT 

WEDKARSKICH 

PIOTR DRAGAŃSKI

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7770Metale żelazne1601173001112856181051960FIRMA HANDLOWA 

MG MARIA 

GULCZYŃSKA

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101438176411080011382Acciona Windpower 

oddział w Polsce

 1,2300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2900Filtry olejowe160107

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306897907791616800Gabinet 

Stomatologiczny - 

Beata Siwińska
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 6,6200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032202498939581527209Desotec Polska sp. z 

o.o.

 0,1860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025270966192019121VELADENT 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA BÖHM

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych1501020084166396180016878PPHU HENRYK 

URBAŃSKI

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506776906181515684Gabinet 

Stomatologiczny 

Sławomir Roga

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014347257781372354INDYWIDUALNA 

SPECAJLISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MICHAŁ 

PAWLAK

 0,5700Opakowania z papieru i tektury1501013016462266681957095IzoSerwis sp. z o .o.

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5870Aluminium170402

 3,6090Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017294616681939312NZOZ GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"MALDENT" JOANNA 

BARTCZAK
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 1,4700Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201822505853086221873014HODOWLA DROBIU 

GRZEGORZ 

PAWŁOWSKI

 1 064,0000Inne niewymienione odpady020199

 0,7450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0003115916651042675WOJEWÓDZKI 

SZPITAL ZESPOLONY 

W KONINIE

 19,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,1590Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 259,1580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2570Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1410Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3930Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 7,9700Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,3620Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0420Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115705034557640201952MIEJSKIE  

WODOCIĄGI  I  

KANALIZACJA  

SP.ZO.O.

 0,0040Odpady spawalnicze120113
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 0,0640Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0270Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0800Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0800Aluminium170402

 14,8000Żelazo i stal170405

 308,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 85,2000Skratki190801

 441,6000Zawartość piaskowników190802

 38,7000  24.10Osady z klarowania wody190902

 0,1000Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 370,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z250430563 00020HODOWLA DROBIU 

ANDRZEJ WALASZ 

(ZAKŁAD HODOWLI 

DROBIU ANDRZEJ 

WALASZ)

 6,2500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 2,4600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,9400Opakowania z papieru i tektury1501010111091005260213184AIR PRODUCTS 

SP.ZO.O.

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2310Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022500853106170003006Stacja Paliw "Betia" 

Eugeniusz Tyrakowski

 38,8200Opakowania z papieru i tektury1501013022968056991954352Fermy Drobiu WoĽniak 

sp. z o.o. (dawniej 

EGGS PRODUCT 

GRUPA 

PRODUCENTÓW 

ROLNYCH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ)

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,2860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033605174316222787541NZOZ Hospicjum sp. z 

o.o.

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023027778357773158089GABINET 

WETERYNARYJNY 

"NA WILDZIE" 

ZUZANNA 

CHRAPKOWSKA

 0,1090Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,2700Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

0803136308711067781212857"HIT-KODY 

KRESKOWE" G.J.J. 

IGLEWSCY SPÓŁKA 

JAWNA

 1,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 116,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,5580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6307534189720568041PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA  

HARMACKA-DOBRZY

KOWSKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028013506182146929Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek "Zdrowie" 

s.c.

 26,1040Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z9705956639231115305RZEŹNICTWO 

BOŻENA NOWAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305871447851044917NZOZ "SANITAS" 

PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO W 

MCHACH

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013005514239680822213Chów Drobiu Michał 

Ignaszak

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160002491076181352236Zespół Szkół 

Zawodowych im. 

Zesłańców Sybiru
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 2,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052503785266171004203Zimmer Studia Mebli 

Ekskluzywnych i 

Wyposażenia Wnętrz 

Wojciech Nowakowski

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501013007543917671115030PPHU "ARKO 2" 

Arkadiusz Kordelewski

 3,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B3103528976652263071LM AUTO SP.  ZO.O.

 0,3800Zużyte opony160103

 0,2250Filtry olejowe160107

 0,0270Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2250Tworzywa sztuczne160119

 0,4070Szkło160120

 25,4400Papier i tektura191201DG24.16.Z6301502527771794220WYTWÓRNIA  FOLII  I  

WYROBÓW  

FOLIOWYCH  

"FOLIAREX" S.J. 

katarzyna borowiak, 

tadeusz borowiak, 

tomasz borowiak

 6,4990Metale żelazne191202

 225,8200Tworzywa sztuczne i guma191204

 155,2000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308341117871449497GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MIKOŁAJ PREUS
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 251,7380Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013688744786222810435Tasomix sp. z o.o.

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 25,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Opakowania z drewna150103

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501012508053716170125407P.H.U. 

"AUGUSTO-JAROCIN" 

MIECZYSŁAW 

MIKOŁAJCZAK

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5300Odpady tworzyw sztucznych0702133010293387773098909PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "ABA" 

SP.ZO.O.

 0,0240Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B040001161 000587631136540Dom Pomocy 

Społecznej 

prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek Rodziny 

Maryi

 0,1260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,5400Opakowania z papieru i tektury1501016342909617822234147SANOA SP.ZO.O.

 1,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013521637772519527RENTGEN 

STOMATOLOFICZNY 

BARBARA MADAJ

 100,0000  24.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908053022857017773228861ZAKŁAD KOMUNALNY 

W POBIEDZISKACH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ
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 10,5400  7.70Osady z klarowania wody190902

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110728756651580042Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Jacek 

Muszyński

 0,0040Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013016722127831666923Lekarz Stomatolog 

Bartłomiej Muszalski

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5200Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DH25.24.Z0009830726180041540Kaliskie Zakłady 

Przemysłu Terenowego 

W KALISZU SP. Z 

O.O.

 1,1370Inne niewymienione odpady040299

 1,1160Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1900Inne niewymienione odpady070299

 6,3500Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2200Inne niewymienione odpady120199

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0580Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2641Opakowania z papieru i tektury1501013022892026181896048"PDI" Iwona Jaster

 0,1677Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501110033603606221714971PH Julita Jarosław 

Słomian

 2,0000Skratki1908013101453596652055237ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 295,0000  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311284967771835930NZOZ 

STOMATOLOGICZNY 

OŚRODEK ZDROWIA 

STOMED Anna 

Woźniak

 0,0259Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101489526991421609LEK.MED.DOROTA 

SAWICKA PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 2,3750Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810004771336210004332Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

PRZYSZŁOŚĆ

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0310Opakowania z papieru i tektury1501013028415566070081248eMeS Sp. z o.o.
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 0,1440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0960Żelazo i stal170405

 1 168,1510Metale żelazne1912023021247906060091713"LEBAL" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 189,2770Metale nieżelazne191203

 0,1720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085720483867661439883Mechanika 

Blacharstwo 

Pojazdowe Rafał 

Korzanowski

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Szkło160120

 0,5850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082508603126171836903WIMAR OZDOWSCY 

sp. z o.o. sp.k.(dawniej 

PH WIMAR S.J. 

ZBIGNIEW I MARIA 

OZDOWSCY)

 5,5500Zużyte opony160103

 0,5700Filtry olejowe160107

 0,6350Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 153,7700Metale żelazne160117

 2,4200Metale nieżelazne160118

 5,7800Tworzywa sztuczne160119
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 4,6500Szkło160120

 2,4100Inne niewymienione elementy160122

 2,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700142427671114208AUTO-SERWICE 

Naprawy Kompleksowe 

Adam Nowak

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Metale żelazne160117

 0,1000Metale nieżelazne160118

 138,1340Opakowania z papieru i tektury1501014115680306972146898Domex Kuśnierek sp.j.

 5,2635Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2060Żelazo i stal170405

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501714176221294641ALEKSANDRA 

PUSIAK 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG 

POŁOZNIK

 0,0100Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026300365797811336223INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GRAŻYNA KAJDASZ

 24,6310Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DG24.30.Z6307650837791548062MULTICHEM SP. Z. O. 

O.

 5,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1400Opakowania z metali150104
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 2,1100Opakowania wielomateriałowe150105

 41,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,8750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,1990Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,1800Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)160903

 0,3510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509468356181883175NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023105182576650006269Przedsiębiorstwo- 

Produkcyjno- Usługowo 

-Handlowe 'AGROMAX" 

Andrzej Perkowski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030082423237841401505GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

ANNA TROCKA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039704993109231059015INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

JOLANTA TOMYS
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 98,4460Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010216436588971776078Bundy Refrigeration sp. 

z o.o.

 22,5940Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 16,4700  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,7740Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103209274047651684463JEDNOSTKA 

WOJSKOWA 4224

 0,0920Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0070Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8061Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,2567Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0185Tworzywa sztuczne160119

 0,1545Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2110Drewno170201

 0,7196Aluminium170402

 3,4735Żelazo i stal170405
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 0,0562Mieszaniny metali170407

 3,5493Inne niewymienione odpady190199

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012958387891610955GABINET 

KOSMETYCZNY 

"DIVA"

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100842356970000914Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Litwin

 5,5900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012510249196222392771Phu Prodmet s.c. 

Halina i Maciej 

Wojciechowscy

 0,4459Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4590Aluminium170402

 0,5200Żelazo i stal170405

 0,0330Mieszaniny metali170407

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702980387641358532Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Alina 

Zając

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509339626221762065Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Grażyna Pietrzak
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030083344046191003158"PAP-DENT" GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOTR PARZONKA 

SPECJALISTA 

PRAKTYK

 233,6000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

1702042515868996172061870Andkas s.c. 

Andrzejczak, Kasprzak

 2,5800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223021723397772228391Motohopbby.pl

 249,7200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 7,4800Tworzywa sztuczne160119

 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306746187791032223Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny 

Tomasz Zawadzki

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021440247642087673Usługi Kosmetyczne 

Monika Bocian

 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013690613306222811647K&U GROUP SP. Z 

O.O.
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102906386971191402NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA W 

KĄKOLEWIE

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091930563805862127988JWB Sp. z o.o.

 0,2730Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083111280446651982533Auto Plus Grzegorz 

Bąkowski

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1440Zużyte opony160103

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0010Metale żelazne160117

 0,0040Metale nieżelazne160118

 0,0400Zużyte opony1601033013136547781134790WOJEWÓDZKI 

FUNDUSZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA I 

GOSPODARKI 

WODNEJ W 

POZNANIU

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 528,7600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z6308882947791632288JOPPOL WOJCIECH I 

JACEK JOPP SP.J.

 4,2650Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5350Inne niewymienione odpady070299

 19,5800Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 4,4700Inne niewymienione odpady080399

 0,2900Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 2,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223004551457661177124FPU Sara Małgorzata 

Bonikowska

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0520Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086341766337772198684Firma Usługowo- 

Handlowa JESSE, 

Jacek Kucharski

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6000Zużyte opony160103
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 0,2000Filtry olejowe160107

 0,2500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4300Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Szkło160120

 0,0300Inne niewymienione elementy160122

 0,5360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010505319975431505859Energo Sp. z o.o.

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111258126981598430NZOZ Przychodnia 

Medycyny Rodzinnej 

"SALUS" s.c. R. 

Błażeczek-Matyszczyk

, M. 

Waliszka-Machowiak

 0,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013103480399680519207BOX-PACk Mirosław 

Olas

 40,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3000Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 16,0000Żelazo i stal170405
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 18,1200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052508567766171237226PHU JASZ JADWIGA 

SZKLARCZYK

 1,4300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082507098006171238786Kar-Pol Karol Roszak

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086341773777841060033MECHANIKA 

POJAZDOWA JACEK 

KORYŁO

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 86,6400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052502498006220104733PPHU Józef 

Kaczmarek

 39,8700Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222
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 10,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013012074267692022428GABINET 

WETERYNARYJNY 

VET. CENTRUM Jerzy 

Ilnicki

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 3,4500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223007205586651564379Kołderka Jadwiga 

Nowacka

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012509731926181893417SAP RENOVATION 

SP. Z O.O.

 0,0270Metale nieżelazne1912033024433766681848673DĽwig - Met

 0,0180Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501024103832746961550147UPRAWA PIECZAREK 

GRZEGORZ 

BOROWCZYK

 0,1140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136312769377881917876STAROSTWO  

POWIATOWE

 0,1910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102335866971349375Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Elżbieta Wendlandt
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 15,1780Odpady tworzyw sztucznych0702135707900127642100244NOWY DOM Okna Sp. 

z o. o.

 3,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,9020Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023103371946651607551P.P.H.U. "Mak" 

Małgorzata Perkowska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306488397861357836PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

LEK. MED. 

MAŁGORZATA 

LINDNER

 16,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013000496527842024105UTILMASZ 

TECHNOLOGIE 

Leszek Weydmann
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 35,5600Żelazo i stal170405

 0,0250Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013001986207642505805FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

"CARO" S.C. 

BARBARA ULICZNA, 

KRZYSZTOF ULICZNY

 7,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0740Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0750Benzyna130702

 0,0180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 69,9600Zużyte opony160103

 1,2010Filtry olejowe160107

 0,8840Płyny hamulcowe160113

 1,4510Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 5,7940Zbiorniki na gaz skroplony160116

 1 511,2980Metale żelazne160117

 79,2400Metale nieżelazne160118

 72,0680Tworzywa sztuczne160119

 54,1470Szkło160120

 12,7110Inne niewymienione elementy160122

 43,1700Inne niewymienione odpady160199
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 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 22,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3700Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,3380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157557415272435938FALCK MEDYCYNA 

Sp. z o.o.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705445377641596065PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRYSTYNA 

ANTONIEWICZ

 31,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.10.Z017319027 00281PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. ZAKŁAD 

LINII KOLEJOWYCH 

W OSTROWIE WLKP.

 0,4380Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 1,0000Inne baterie i akumulatory160605

 89,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 3,8100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 185,4860Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 106,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,9020Aluminium170402

 12 311,0000Żelazo i stal170405

 780,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508656865140150239GRUPOWA 

PRAKTYKA 

POIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWYCH-

RODZINNYCH 

"RODZINA"

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022515912399680806680Gabinet Weterynaryjny 

Dominik Ubych

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2501327596221037743Gabinet 

Stomatologiczny 

Maciej Dembek

2511



 61,8000Odpadowa tkanka zwierzęca0202026308303377861118729MASARNIA UBOJNIA 

JANINA 

KLECZEWSKA 

GOSPODARSTWO 

AGROTURYSTYCZNE 

"PRZYSTAŃ POD 

RÓŻĄ"

 0,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania ze szkła150107

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345947967821697359Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Maria 

Apolinarska

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086303846427811025807AUTO - SERVICE 

JERZY 

KONARZEWSKI

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110869726652379402Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek 

Środowiskowo-Rodzinn

ych " Twoje Zdrowie" 

s.c.
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 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103021068806222757698Akademia Piękna 

Martyna Sikora

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102639635360CENTRUM 

MEDYCZNA HCP SP. 

Z O.O.

 137,3810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9310Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0630Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083021770706661942050Dariusz Kubsik."DD 

AUTO"

 0,2500Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Szkło160120

 0,2830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056311556137790007074MEBLE   TADEUSZ   

WOJTYNIAK
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250379840 00026NZOZ "ALMED" 

PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE

 17 758,0000  1,065.50Ciecze z beztlenowego rozkładu 

odpadów zwierzęcych i roślinnych

1906053021208397842488595BIOGAZ DZIAŁYŃ Sp. 

z o.o.

 39,3800Inne niewymienione odpady0401993602776137851009631PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

"STEMAX" STEFAN 

MICHALAK

 4,2000Opakowania z papieru i tektury1501016310586087772194858Griltex Polska Sp. z 

o.o.

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,6900Opakowania z papieru i tektury1501011462722255272682683 WRZE¦NIA 

GALERIA HANDLOWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 12,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 846,3400Metale żelazne1912021405050365272502913REMONDIS Glass 

Recycling Polska Sp. z 

o.o.

 644,6800Metale nieżelazne191203

 27 414,8700Szkło191205

 9 617,1200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,0320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083025099006652766228MECHANIKA 

POJAZDOWA 

MATEUSZ MICHALAK

 0,0090Filtry olejowe160107
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027329337851248844Magdalena 

Łukaszczyk

 4,3400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030158997245252318253VEOLIA INDUSTRY 

POLSKA SP.ZO.O.

 0,0170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0620Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093004381937891672146Majchrzak Spółka 

Jawna

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2514534776171458536Apteka Grodzka

 0,0250Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013012658507861233264NZOZ "DADENT"

 0,2270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101414462415252427611SENVION Polska sp. z 

o.o.

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,7400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2900Filtry olejowe160107

 8,0000Skratki1908012510548899680616330ZAKŁAD KOMUNALNY 

GMINY ŻELAZKÓW 

SP. Z O.O.

 5,7000Zawartość piaskowników190802

 42,0000  7.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093000088197861441152DOZ. DBAM O 

ZDROWIE RODZINNA 

T.J.P. Hojeńscy Sp. j.

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506764136221297444INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA, 

NZOZ 

STOMATOLOGIA 

EURODENT 

MARLENA JUSZCZAK

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506731656221199374Gabinet 

Stomatologiczny 

Dobrosława 

Stoczkiewicz

 1,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052505605676171012177PPH I OBRÓT 

SUROWCAMI 

WTÓRNYMI, 

KASACJA 

POJAZDÓW JOLANTA 

GNIEWOSKA
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 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 19,4400Zużyte opony160103

 0,1000Płyny hamulcowe160113

 0,5000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 453,3100Metale żelazne160117

 16,0300Metale nieżelazne160118

 48,5200Tworzywa sztuczne160119

 7,7000Szkło160120

 2,9570Inne niewymienione elementy160122

 5,4700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4480Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 496,4350Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058710757048751343839ADRIANA S.A.

 12,6500Inne niewymienione odpady030199

 7,6000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307

 0,2000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 2,6920Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 15,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033613362468291682711Symbioza Centrum 

Zdrowia i Urody 

Agnieszka Bartosz

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030083552056221871682Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Andrzej Młynarczyk

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004991198992548537GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA 

JAWOROWICZ-MADE

JCZYK

 18,9000Opakowania z papieru i tektury150101DB17.21.Z4115003226970015229ZAKŁAD 

WIELOBRANZOWY 

JAMALEX S.C. 

LESZEK KASZUBA 

MATEUSZ KASZUBA 

JACEK KASZUBA

 10,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,0900Opakowania z papieru i tektury1501013617063297773249610FRESH LOGISTICS 

POLSKA sp. z o. o.

 10,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,6500Opakowania z drewna150103

 3,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014102933586981054291PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

"MITRANS" RAFAŁ 

MISIAK

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8200Aluminium170402

 3,0000Żelazo i stal170405

 0,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DD20.10.A5721159067661862794MMH ECO-PAL 

MACIEJ PIOTROWSKI 

I WSPÓLNICY S.J.

 0,1380Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0200Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1190Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0140Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,5400Żelazo i stal170405

 199,8270Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.20.A6302451207881001373"PHOENIX  CONTACT  

WIELKOPOLSKA"  

SP.ZO.O.

 1,1770Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 10,9110Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 10,5620Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 6,4050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 248,6700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9960Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,2930Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 4,5900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7170Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 104,0840Inne niewymienione odpady120199
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 67,2330  6.72Wodne ciecze myjące120301

 0,0140Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,6970Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 73,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 15,5170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 156,1900Opakowania z drewna150103

 1,5570Opakowania wielomateriałowe150105

 5,3830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1870Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 8,4540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,6100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 9,5110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4460Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 85,7980Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0720Aluminium170402
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 14,9080Żelazo i stal170405

 3,9670Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 98,5600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056308748087770008946QUERK Tomasz 

Knopp

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A3000433949721108063KOBICAR s.c. 

Przemysław Bibak Filip 

Roszczka

 0,2450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,2200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0966Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0028Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162504032766181010091 PPUH INSTALEX 

SOŚNICKI GRZEGORZ

 33 025,1000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701014114189009231520862GRAFITEX Krzysztof 

Szyszka

 0,0100Szkło170202

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105702871357641650617LaBO autorskie studio 

fryzur Dorota 

Krzyżanek
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009631956182034389Gabinet Kosmetyczny 

As Joanna Olczyk

 2,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z3008268196972189560PPHU Rolprzem 

Przemysław Picz

 1,2900Opakowania z papieru i tektury150101DH25.13.Z6311589427772277544PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"VIVA" SP.J.

 1,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5461Opakowania z papieru i tektury1501013021008837771391189El-Be Elżbieta 

Piasecka

 0,1276Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22 416,3100Odpadowa tkanka zwierzęca0202029705229779231000803INDROL SP. Z O. O. 

SP.K.

 2 382,2400  1,429.34Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,2000Inne niewymienione odpady020299

 71,1410Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 173,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396538207792083056 MEDICA PRO 

FAMILIA S.C.

 0,3970Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4500Odpadowa tkanka zwierzęca0202029706161939231049057GOSPODARSTWO 

SPECJALISTYCZNE 

HODOWLA DROBIU - 

Adamowo 65B  M. I J. 

LORENZ

 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501112506936536221968022Atelier Fryzjerskie 

Jolanta Łukasik 

(dawniej Salon 

Fryzjerski Pieprzka 

Jolanta Łukasik)

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 896,7700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A3102196266661005055MIEJSKI ZAKŁAD 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O.

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0366Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 42,8010Żelazo i stal170405
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3100202736661033181GABINET PRYWATNY 

HENRYK ANDRZEJ 

WOJNOWSKI

 0,2900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112506495576171210405ŚLUSTARSTWO-KOTL

ARSTWO BOGDAN 

WITKOWSKI

 4,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,4800Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 3,5200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 70,0350Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Opakowania z drewna150103

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0014Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2060Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013110783986660009393AWG POLONEZ 

TOMASZ DĘBOWSKI

 0,0140Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1440Zmieszane odpady opakowaniowe150106

2525



 2,2140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 44,2720Metale żelazne160117

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002615249720934592GABINETY DIANA 

MICHAJŁOW

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z4103816256991115545PRYWATNA 

PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA 

MACIEJ JAGODZIŃSKI

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500511046221156407INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

KATARZYNA 

DRZEWIECKA-RYFA

 0,3370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025720310037642320514INSEFARM SP. Z O.O.

 0,3490Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0170Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035701748567631002940Condor sp. z o.o.
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 0,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102252136661079220PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI LEK. MED. 

TERESA 

ĆWIKAŁOWSKA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504587976171034055Specjalistyczny 

Gabinet Chorób 

Dziecięcych Paweł 

Eliasz

 198,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053629704947811918706FAKTORIA MROWINO 

Sp. z o.o./ MG 

FAKTORIA sp. z o. o.

 36,7480Odpady tworzyw sztucznych070213

 15,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 70,6840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 19,6500Aluminium170402

 18,0000Żelazo i stal170405

 84,9100Opakowania z papieru i tektury1501013017300916652970905Frapo-Economy sp. z 

o.o. sp. k. a

 5,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025720503197641667977Gabinet Weterynaryjny 

ZLWET Zenon 

Ludiwczak

 0,0140Odpady zawierające rtęć0604046305337867842189119EKRO SP. Z O.O.

 46,6000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 110,5000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 1,4500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 14,6000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 66,8260Inne niewymienione odpady100999

 46,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5300Zużyte opony160103

 57,6400Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 6,2800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 167,8300Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 0,9300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,4300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0280Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 19,0400  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 2,4700Odpadowa papa170380

 56,1100Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,9800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 5 669,5500Odpady stabilizowane inne niż 

wymienione w 19 03 04

190305

 43,1000Odpady niebezpieczne zestalone190306

 1,3600Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020639757822107182STANLEY CENTRUM 

MEDYCZNE 

HONORATA 

KARLIŃSKA

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033105040906681025670NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNE 

KRYSTYNA 

JÓZEFOWICZ
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020108106222623101INSTYTUT 

KOSMETOLOGII I 

MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ DR 

IZABELLA ŁAJS

 0,9353Opakowania z papieru i tektury1501013023924727772858985PHU Agata Gonera

 0,1874Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5701676327641600944KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

MAGDALENA 

LUDWICZAK

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036322063537791453611Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Nowak- Przybylska 

Irena

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6395311227851404356DOROTA GRZYWACZ 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

EURODENT

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110187176661769195NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

KOLMED S.J.
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 19,9600Opakowania z papieru i tektury1501012776620774980152180Arsanit sp. z o.o.

 7,4370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,1150Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090037427136651011930Apteka Salus mgr 

farm. Alicja Przybylak

 1,6500Opakowania z tworzyw sztucznych1501020000802177770002702INSTYTUT OCHRONY 

ŚRODOWISKA PIB

 0,4990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0490Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 1,6000Żelazo i stal170405

 0,2000  0.20Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607085707971497671458095Firma 

Usługowo-Handlowa 

ARPAL Ryszard 

Arapinowicz
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 0,1940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036343693267791905757NZOZ "OBRONNA" 

KATARZYNA 

CIEŚLIŃSKA

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136307340597821082103Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Andrzej 

Włoszkiewicz

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103411125077 000266981605124NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

"ZDROWIE" SP. Z 

O.O.

 1,2800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116300309807820010231KNOTT SP. Z O.O.

 119,2500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,0900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0457Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 149,9600Żelazo i stal170405

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093617314167872110648APTEKA DLA CIEBIE 

I.CHUDA SPÓŁKA 

JAWNA

 57,9800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055721126417671574737"TRANSVER" SP. Z 

O.O.

 0,2200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,1200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Opakowania z drewna150103

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,1320Żelazo i stal170405
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 0,0190Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222503083596211135757Zorro Produkcja 

Opakowań typu 

Big-Bag i worków 

polipropylenowych

 0,1400Inne niewymienione odpady040299

 0,2000Oleje i tłuszcze jadalne2001256396149547791355423E.U.MED SŁAWOMIR 

WOJTASZ

 0,0138Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5700143197640206990PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JACEK DOMAGAŁO

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033647388387773265141MEDPARK sp. z o. o.

 2,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186312131737772298227PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZY 

RODZINNYCH

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2506812886181434425Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula Tomczak
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 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014100713626961397533KOŁACKI SŁAWOMIR 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWY

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603066308355607831030757"PROTIS" 

LABORATORIUM 

TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ 

WĄGIEL PIOTR

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304983637811034858Gabinet Lekarski 

Andrzej Kossowski

 0,1800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040106002585220002274DO&CO POLAND 

SP.ZO.O.

 0,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9600Opakowania ze szkła150107

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3540Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053601193115252599878Trio Line Polska sp. z 

o. o.

 180,6000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 38,5000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0200Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 3,6000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 271,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 27,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 72,5000Opakowania z drewna150103

 0,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,2350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 55,8600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Aluminium170402

 12,1000Żelazo i stal170405

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136303192487771745457SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE DARIUSZ 

AUGUSTYNIAK

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110866186652379394ZESPÓŁ 

PIELĘGNIAREK 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH I 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ S.C.

 0,4700Opakowania z papieru i tektury1501013011500057831538071WITO Tomasz Zglinicki

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 42,5350Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501110915538406311914811Wojciech Szpila

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,3200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 5,0000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395262109720934793PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO

 0,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DM34.10.A2509190056181013847PPHU MARGO 

MAŁGORZATA 

TYRAKOWSKA-DOLN

A

 1,1300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 19,8800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6600Opakowania z papieru i tektury150101G51.53.B3015963626211803874Armatura Kozłowski 

sp. z o.o. sp. k.

 1,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8700Żelazo i stal170405

 1,1400Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001748195140018557Gabinet Kosmetyczny 

Bożena Dziwińska

 0,9330Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053005466697871179425PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"REXEL" ANETA 

JAŚKOWIAK

 23,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 24,9940Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3550Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,6930Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 0,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3690Aluminium170402

 27,9300Żelazo i stal170405

 133,0730Odpady tworzyw sztucznych0702133013701037642634997PLASTWIL Sp. z o.o. 

sp. k.

 3,5130Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 448,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0080Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 18,9300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7000Inne niewymienione odpady120199

 0,1400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 5,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 24,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 13,7250Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 54,3700Opakowania z drewna150103

 13,5900Opakowania z metali150104

 2,8200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3690Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 17,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,3560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 8,1700Żelazo i stal170405

2540



 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000972146961770558NZOZ ZESPÓŁ 

PIELĘGNIAREK I 

POŁOŻNYCH 

ZDROWIE

 2,4200Opakowania z papieru i tektury1501016320279817771011991Budmar Judkowiak Sp. 

j.

 1,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4520Odpady proszków powlekających0802012515938766191821365P.P.H.U. "ProND" 

MATEUSZ JÓŹWIN

 2,0150Inne niewymienione odpady110199

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0840Metale nieżelazne160118

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0150Aluminium170402

 9,1540Żelazo i stal170405
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308585257821266719Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Okulistyczny Danuta 

Nicefor

 190,4200Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z6344042299720902729KOMPUTRONIK SA

 19,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1300Żelazo i stal170405

 8,3400Papier i tektura191201

 0,8210Odpady wielkogabarytowe200307

 55,6480Opakowania z papieru i tektury1501016302019147810063289UNIPOL Wypieki Sp. z 

o.o. Sp.k.

 8,6980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,8100Opakowania wielomateriałowe150105

 45,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0960Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053014682406111895500MOBILNY SERWIS 

MOTOCYKLOWY 

PRZEMYSŁAW 

KNYCHAS

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803189327128749151626618KACZMAREK 

ELECTRIC SP. Z O.O.

 6,7270Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0430Opakowania z drewna150103
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 2,4540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3550Żelazo i stal170405

 0,7650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083009728926222416537Pawcar Krzysztof 

Pawlik

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0680Filtry olejowe160107

 0,0090Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2010Tworzywa sztuczne160119

 2,0400Żelazo i stal170405

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016306199807831070389GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRZYSZTOF 

ZACZYŃSKI

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1200Opakowania z papieru i tektury1501015700509827660004031F.H.P.U. AGROGAMA 

KUŹMA I KELI S. J.

 0,2830Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6303721597771517070DAL-DENT 

PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNA

 708,0300Odpadowa tkanka zwierzęca0202024114426429231579045"BLUTEX" SP. Z O.O.

 726,2400Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501025709811727642186518Gospodarstwo Rolne 

Mirosław Siuda

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116309267357771138680AKMAL 

Elektrostatyczne 

Powlekanie Metali 

Andrzej Kmiecik

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301186612 000236171379251Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Aleksandra Pera
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 0,1300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602116344716005951395911POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 6,5460Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DN36.14.A2506172736191005370P.P.H.U. "MARSYL" 

MARIUSZ SKĄPSKI

 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4700Żelazo i stal170405

 4,4900Żelazo i stal1704052504300086210037455Alaksandra Mocek 

Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy "KRATPOL"

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307647647841658569PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI MAREK 

WALKIEWICZ

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501013019086206172091026Elektromechanika 

Pojazdowa Konrad 

Filipowiak

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035721254317631809370Tatoo

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302089705112879231012605USŁUGOWY 

WARSZTAT 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

TADEUSZ CZERNIAK

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0450Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201176343923837772669089INWEST AP sp. z o.o./ 

R2 Centre sp. z o. o.

 4,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Opakowania ze szkła150107

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 31,6400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076346096127772791258RECYKL 

ORGANIZACJA  

ODZYSKU S.A.

 26,5100Żelazo i stal170405

 29,6400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 8 470,4500Metale żelazne191202

 17 753,9700Odpady palne (paliwo alternatywne)191210
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 29,8500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A3024815147842490238MTD Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe s.c. B. 

Dziel-Jóskowiak, J. 

Jóskowiak

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308623899720457471SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO 

POŁOŻNICZY 

ZBIGNIEW FRIEBE

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505862426221038205Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Fiołka

 0,0884Opakowania z papieru i tektury1501013014527307851613611PRZEMYSŁAW 

STEFANIAK

 0,0998Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,4750Odpady tworzyw sztucznych0702133906182786922088905SITECH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 6,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 65,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 11,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,1950Opakowania z drewna150103

 0,1200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1040Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084103335086971647724AUTO MRÓZ LESZNO 

SP. Z O.O.

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,9500Szkło160120

 62,2380Opakowania z papieru i tektury1501013105157806680003181Piekarstwo Krzysztof 

Ogrodowczyk

 4,6170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,9800Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508DI26.53.Z001412101Siniat sp. z o.o. 

(dawniej LAFARGE 

GIPS SP. Z O.O.)

 0,2150Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 24,6400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103630762699 000349720050982NZOZ Specjalistyczne 

Centrum Medyczne

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8000Opakowania z drewna1501034114479707881079145ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO 

KRZYSZTOF 

ZIELIŃSKI

 11,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2800Odpadowa papa170380

 6,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053603769247771896251STOLARSTWO - Artur 

Kołodziej

 0,0110Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801136398487127771443383LAKIERNIA 

SAMOCHODOWA 

WOJCIECH 

KNYPIŃSKI/ PHU 

ROL-CARS Wojciech 

Knypiński

 0,0200Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,0400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0180Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,3800Opakowania z papieru i tektury1501013011279577642621517MKM Meble Sp. z o.o.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2506717466171559390Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Kościelniak - 

Wawrzyniak

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008096897773043601Grupowa Praktyka 

Dentystyczna 

Stomatologia 

Estetyczna S.C. 

M.B.Skibińscy

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310616977811100526INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PAWEŁ 

KLEMENSKI
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 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101DA15.72.Z6346285037871372668USŁUGI 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNE MIROSŁAWA 

ZARZYCKA

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0055Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0050Tworzywa sztuczne170203

 0,0200Żelazo i stal170405

 0,1210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143006277297792318619CGS INVEST sp. z 

o.o.

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000217197811374637INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - 

CHIRURGIA 

ONKOLOGICZNA, 

OGÓLNA I 

GASTROENTEROLOG

IA DR N. MED. 

WITOLD KY

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092514453836191846371Apteka "NA KOPIE" 

mgr. farm. Joanna 

Marciniak

 3,2000Opakowania z papieru i tektury1501015701991127631004198Sklep 

Spożywczo-Przemysło

wy Roman Draczan

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6308280917881043147GABINET LEKARSKI 

LEK. MED. 

KRZYSZTOF CHRÓST 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 1,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.21.D4103728406971862316ENERGETYKA 

POZNAŃSKA PRZED. 

USŁUG ENERG. 

ENERGOBUD 

LESZNO SP. Z O.O.

 80,3000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 1,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,1580Tworzywa sztuczne160119

2552



 11,6450Inne niewymienione odpady160199

 7,8430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0020Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 113,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 28,4360Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 13,8450Tworzywa sztuczne170203

 8,9400Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,4680Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,7820Aluminium170402

 25,3620Żelazo i stal170405

 4,4250Mieszaniny metali170407

 0,2850Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 9,1330Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2,2200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 127,3140Metale żelazne191202

 36,7500Metale nieżelazne191203
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 3,9850Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,4600Papier i tektura200101

 0,3290Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063008266186961832213T&T CHŁODNICTWO 

Sp. c. Janowiak, 

Jańczak

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0700Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5080Żelazo i stal170405

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398000207842128916NZOZ LEKARZE 

RODZINNI I 

PEDIATRZY 

"AMBULATORIUM" 

S.C.

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103006469525 000646662072786Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Usługi Pielęgniarskie 

"Pallium"

 4,5000Odpady kory i korka030101DD20.10.A0046349027670004802DM POL sp. z o.o.

 152,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105
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 1,8000Inne niewymienione odpady030199

 3,3000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Filtry olejowe160107

 12,6000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605062515445246221452790Firma 

Jubilersko-Zegarmistrz

owska Piotr Smektała

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,1800Tworzywa sztuczne2001395318719047542678707Opoltrans 1 sp. z o.o.

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3115647336652635609NZOZ PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

KOMED 1

 7,0170Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013023895827811884114Gizeh Technologies sp. 

z o.o.

 4,3420Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1500Aluminium170402
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 0,3500Żelazo i stal170405

 0,4600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013016957857640208285OFFERTS Mirosław 

Mądrzak

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Metale żelazne160117

 0,0130Metale nieżelazne160118

 0,0320Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102632006849TAPICERSTWO 

HENRYK 

MAŃKOWSKI

 1,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211000972654 004527661672450STOWARZYSZENIE 

MONAR 

WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM POMOCY 

BLIŹNIEMU MARKOT

 126,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,9500Zużyte opony1601036343724817841278996WULKANIZACJA 

GRZEGORZ 

KRAWCZYK

 754,6600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102G51.90.Z4103512226971710977VIACON POLSKA SP. 

Z O.O.

 8,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 22,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,1200Żelazo i stal170405

 0,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016305586457871259124MICRO SUN

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2480Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801117708026028411012687AMICUS Stanisław 

Mazurek

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 25,6700Opakowania z papieru i tektury1501010117864375241066960"NO LIMIT" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,8240Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801125700375277630016420DYNAXO SP.ZO.O.

 0,5400Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,4500Inne niewymienione odpady101299

 0,4000  0.00Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 402,2100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 18,9600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,3700Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 7,2620Opakowania z papieru i tektury150101

 7,6550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K72.22.Z2767035849542311706WASKO S.A.

 0,5700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052502040746221687464Mechanika Pojazdowa 

Władysław Zdunek

 1,0517Opakowania z papieru i tektury1501013694230687661921226IZABELA TOBOLSKA

 0,1660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,3640Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.20.Z5721104647631949705THULE SP. Z O.O.

 1,5700Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 2,7900Odpady proszków powlekających080201

 164,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 148,4750Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 15,3600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 419,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 47,6690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 250,5700Opakowania z drewna150103

 0,1960Opakowania z metali150104

 25,7600Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,7170Opakowania ze szkła150107

 0,7260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5550Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,7380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,5030Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0270Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 5,8800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 3,4500Żelazo i stal170405

 0,4420Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201822513630476221835290GOSPODARSTWO 

ROLNO HODOWLANE 

WALDEMAR DRYMEL

 0,3570Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0210Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 11,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.61.Z6300031087780045512PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI 

BETONÓW I 

MONTAŻY 

"BETOMONT" 

SP.ZO.O.

 76,4700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 49,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,2100Tworzywa sztuczne170203

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311428817851031671MAREK MIELOCH 

ZAKŁAD USŁUG 

POGRZEBOWYCH 

"HADES"

 0,0280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042505802516181431355Protezownia w 

Zakładzie Techniki 

Dentystycznej 

Waldemar Lisiecki

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083673890027661752396PHU Auto - Stanley 

Stanisław Meller

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Inne niewymienione odpady160199
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 0,4180Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023016659856572111867Lekarz Weterynaryjny 

Dorota Godek

 0,0240Opakowania z papieru i tektury1501015705134427630009615PHU "VERM" 

Chmielnik Violetta

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092508531706171833626PUH Ewelina Kin 

Mrozińska Józef 

Mroziński Apteka Pod 

Rumiankiem

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132509380206222304258GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK I 

POŁOŻNYCH 

"POMOC"

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 602,5300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053609531107811907499Visage Group sp. z o. 

o.

 1,7900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 9,3810Aluminium170402

 30,9860Żelazo i stal170405

 0,5110Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2506133296171138866SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. ANDRZEJ 

CIAPAŁA

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082511317566171895946PHU FRANKOWIAK 

Krzysztof Frankowiak

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0380Filtry olejowe160107

 0,5000Metale żelazne160117

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3001781837842323003NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ZDROWIE

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6305722667831021066GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA 

RADZISZEWSKA

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093018317457773218118AGATA I BARTOSZ 

URBANIAK S.C.
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 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204G50.20.A6325106487881004839P.U.H. Wiktor Matysik 

AUTO SERWIS - 

CZĘSCI

 0,0100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0100Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8000Bitum0501172506358746181418538PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWNICTWA 

DROGOWEGO S.A.

 1,6900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,9220Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 20,4640Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023655531247773049710Gabinet Weterynaryjny 

BAVET Adam Buchert

 0,8400Inne oleje hydrauliczne130113I60.24.B5721234557641206087T.C.R.Z. "JAG-TRANS" 

JADWIGA 

GORLASZYŃSKA

 1,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7730Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Filtry olejowe160107

 1,3900Tworzywa sztuczne160119

 0,3600Szkło160120

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,8600Żelazo i stal170405

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013002080916211075570P.H.U. SIGMA 

GRZEGORZ BRAJER

 0,0050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201015720421137642340072PKS Sp. z o.o. w PILE

 0,0050Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 0,0530Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0190Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 18,8900Zużyte opony160103

 0,4280Filtry olejowe160107

 0,2240Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,2850Metale żelazne160117

 0,2450Tworzywa sztuczne160119

 0,1960Szkło160120

 0,2500Inne niewymienione odpady160199

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100399966981727347NZOZ "Dent Med" Lek. 

Stom. Iwona I Ryszard 

Flieger

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184100002676960001846ARDI ANDRZEJ 

RADZIMSKI

 0,0300Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zużyte opony160103

 0,7650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083012429607872080580KALINOWSKI sp. z 

o.o.

 0,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 12,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,7510Żelazo i stal170405
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 0,9600Skratki1908012507322416180024091ZAKŁAD OBSŁUGI 

KOMUNALNEJ 

BRZEZINY SP. Z O.O. 

W BRZEZINACH

 1,8000Zawartość piaskowników190802

 600,0000  15.48Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,5730Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080003738536180042195GS "SCH" 

OPATÓWEK

 5,5600Zużyte opony160103

 0,0580Filtry olejowe160107

 0,0350Płyny hamulcowe160113

 208,7780Metale żelazne160117

 5,4530Metale nieżelazne160118

 22,8050Tworzywa sztuczne160119

 4,3030Szkło160120

 2,0450Inne niewymienione elementy160122

 3,8430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2070Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 96,3800Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201172509044176181863646MARMORIN Sp. z o.o.

 0,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z metali150104

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4950Żelazo i stal170405
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 0,1890Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083101416346650016380SABPOL EXPRESS 

SERVICE D. 

ZYGMUNT 

GRĘBOWICZ

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3400Aluminium170402

 0,7200Żelazo i stal170405

 1,9672Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013023543717773230013V.Orlandi Polska Sp. z 

o.o. Sp. K.

 0,4020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z drewna150103

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307645117851160871GABINET LEKARSKI 

DANUTA 

ZDROJOWA-GAWEŁ

 13 368,6000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308001343877"TFP"  SP.Z O.O.

 7,9200Inne niewymienione odpady030399

 32,3500Inne niewymienione odpady080199
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 2,5600Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 163,4400Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 7,9200Zużyte roztwory trawiące080316

 53,2000Inne niewymienione odpady080399

 15,5500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413

 295,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 25,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Opakowania z metali150104

 0,2200Opakowania ze szkła150107

 7,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 1,3900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 30,1800Żelazo i stal170405

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103002751477661580305Sebastian Niepolski 

Firma 

Handlowo-Usługowa 

"MOTO"
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Szkło160120

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093661700176060098112Apteka PRIMA Sp. j.

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036303091107811084709SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

EWA ANNA KUCZ

 71,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033005711827671639106ENVIFILTER POLAND 

Sp. z o. o.

 1,3300Żelazo i stal170405

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166397732857792121615BIOTRONIK POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6311063367891328839Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Wejnert-Pernak
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516276879680034510INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Szymaniak-Janczak 

Danuta

 38,1400Opakowania z papieru i tektury1501012722419166340197476Katowickie 

Przedsiebiorstwo 

Meblowe "Agata" S.A.

 14,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,8850Opakowania z drewna150103

 23,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 21,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4,0900Żelazo i stal1704050003757636220108665Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5700549167631330087PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNA MARIA 

KULBIEJ

 22,3900Opakowania z papieru i tektury1501012506348866181256679Giełda Kaliska

 2,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,9900Odpady tworzyw sztucznych0702136396545867772403724BMM SP. Z O.O.

 0,7400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

2572



 0,1500Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,1800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,0400Żelazo i stal170405

 0,2680Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DN36.14.A2504680346191002644FABRYKA  MEBLI  

"MEBLAR"  M .F. 

SOŁTYSIK

 871,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 30,2210Inne niewymienione odpady030199

 0,3250Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 44,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3020Opakowania z metali150104
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 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0590Zawartość piaskowników190802

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700525967661377219NZOZ NATAMED

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 908,8900Opakowania z papieru i tektury1501013105135446650003213"Frapo-Dystrybucja" 

Sp. z o.o.

 60,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych1501022516467626172097566PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

TRANS-EKO S.C.

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Żelazo i stal170405
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 0,0200Papier i tektura200101

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032103522165951059863Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Jan Górka

 4,8500Opakowania z papieru i tektury1501013018949647671693643"MW MARKET" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8540Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310695987851268433USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA JOLANTA 

KUBIAK

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2503018606170253447APTEKA Maria 

Owczarek-Neumann

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033687524855140299361Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Michał Gawłowski

 4,7000Odpadowa tkanka zwierzęca020102DA15.13.A6310246737881686709ZAKŁADY MIĘSNE 

"SZAJEK" SP.ZO.O.  

SP.K.

 21,0000  0.60Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,7000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304
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 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8000Opakowania ze szkła150107

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2000Aluminium170402

 0,5000Żelazo i stal170405

 1,1000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 2,5600Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.30.Z6301518727850009505ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

MATEUSZEWO

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6800Zużyte opony160103

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033028142697831716443PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

INTER-DENT PLUS 

S.C.

 0,3680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398159487841900987ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO 

LECZNICZY SP. ZOZ

2576



 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025146857792227093MARTON NATALIA 

WOJEWODA

 100,1000Opakowania z papieru i tektury1501016320342317830000547Newell Poland Services 

Sp.zo.o. (dawniej 

Newell Rubbermaid 

Poland II Sp. z o.o. )

 8,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,4400Żelazo i stal170405

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023011527196121682332Gabinet weterynaryjny 

Centrum zdrowia 

Małych Zwierząt

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000791046661762945Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna 

Kawalec-Płudowska

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009785647871925420Gabinet 

Stomatologiczny K. 

Nowak

2577



 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023012789987772358395AUTO-ZŁOM TOMASZ 

ŚREMSKI

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0290Metale żelazne160117

 0,0170Tworzywa sztuczne160119

 1,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006552507841993598POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA W 

GNIEŹNIE

 5,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003765216990005263GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103632003822 000237780156016NZOZ Finezja 

Wielospecjalistyczne 

Centrum Chirurgii 

Ambulatoryjnej
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 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023115123926681072899LECH HELT GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396145697791586039Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Połozni

czy Robert Goderski

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004588246191949585PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MICHAŁ PARZONKA

 17,5950Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A6312048507792015801"WARKOM" sp.z o.o./ 

Kuchani Polki sp. z 

o.o.

 8,3570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3200Opakowania z drewna150103

 6,7340Opakowania z metali150104

 33,6700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 45,5630Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 8,3290Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033622642187822518672ALLURE 

KOSMETOLOGIA 

Natalia Michalska

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801064110241238981224328APTEKA CALAMUS 

RAFAŁ 

WESOŁOWSKI

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B6302745927871004743BUDMAT F.H.U. 

Roman Felberg

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 13,5400Zużyte opony160103

 0,1930Filtry olejowe160107

 0,0570Płyny hamulcowe160113

 0,1160Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 264,2120Metale żelazne160117

 12,1700Metale nieżelazne160118

 13,4520Tworzywa sztuczne160119

 4,3000Szkło160120

 3,2710Inne niewymienione elementy160122

 0,5810Inne niewymienione odpady160199

 4,9870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1440Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,0105Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160006942096181589300Poradnia 

Psychologiczno 

Pedagogiczna nr 1 w 

Kaliszu

 0,0570Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093110755896652359500"APTEKA NA 

WZGÓRZU" S.J. 

MARIA 

JAKUBOWSKA, 

GRZEGORZ 

JAKUBOWSKI

 5,7500Zużyte opony1601036320142287881008062IMPORT-EXPORT 

SPRZEDAŻ OPON 

WULKANIZACJA 

TRANSPORT ZENON 

NOWICKI

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101DA15.11.Z3102698776651728415P.W. MASARNIA 

JÓZEF KWIRYNG

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021909663015831023182LOTOS PALIWA SP. Z 

O. O.

 1,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396503707791507643indywidualna praktyka 

lekarska EWA 

KLUCZYŃSKA- 

internista

 1,6700Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206805721372857631104741Zakład 

Piekarniczo-Cukiernicz

y Magdalena Sendal

 0,0640Inne niewymienione odpady020699

 0,0470Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 13,7600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,3700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 5,0950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 1,1580Opakowania z metali150104

 0,6900Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2060Opakowania ze szkła150107

 0,0630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,2800Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032103292235951023894Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Helena Kuczyńska 

-Jedlińska

 398,9300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053681495247671706920MEBLOBŁYSK sp. z 

o. o .sp. k.

 16,8200Inne niewymienione odpady030199

 14,3400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0520Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,6500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414
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 10,1360Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0010Odpady spawalnicze120113

 0,0010Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania wielomateriałowe150105

 7,1300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9310Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2620Zużyte opony160103

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 2,7800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,2000Żelazo i stal170405

 1,5430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345347717822283789LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

NZOZ S.C.

 34,8010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030028930485860006039J.S. HAMILTON 

POLAND S.A.

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163006899507642172456PHU K-C Kinga Czysta

 8,1200Gruz ceglany170102

 34,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022098647773157204Dominik Budny

 0,0800Odpady proszków powlekających0802013010031847831647251TRAF-MAL S.C.

 0,0150Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

2584



 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015077667831661498PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ 

"VENA-MED" S.C.

 20,8420Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z5720418237671299975PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

ANDRZEJ PAŁUCZAK

 0,3120Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,9900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003763667770000838GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0062Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z6301903177890009233PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE AGROPOL
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 5,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5600Filtry olejowe160107

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 2 460,0000  246.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.13.A3643748045252658055PROFI SP. Z O.O. / 

d:WIELKOPOLSKA 

WYTWÓRNIA 

ŻYWNOŚCI PROFI 

S.A.

 0,6150Odpady tworzyw sztucznych070213

 63,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 21,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7600Opakowania z metali150104

 98,6700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1900Zużyte opony160103
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 0,1230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 2,1500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013623523206961703473AXLA PIOTR 

GRZEGORZEWSKI

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1440Opakowania z drewna150103

 0,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,3000Opakowania wielomateriałowe1501053020974197881994109REDOS TRAILERS sp. 

z o. o.

 3,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Tworzywa sztuczne160119

 3,6000Aluminium170402

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308095097811030694Gabinet Lekarski Zofia 

Łukomska

 658,0000Odchody zwierzęce0201060800562316981409989Gospodarstwo 

Specjalistyczne Beata 

Majnert

 14,3400Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3103505856681029426Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Mirosław 

Szczupak

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,2000Żelazo i stal1704053009043996221646850PHU Elmech2 Robert 

Ciesielczyk

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004106006221734034INDYWIDUALNA  

PRAKTYKA 

HIGIENISTKI 

SZKOLNEJ DOMIN 

TERESA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111115956981588868NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

"STOMED" Sp. c. J. 

Molska A. Molski K. 

Górska J. Górski

 0,1720Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013110143306671537865ZESPÓŁ KEKARZY 

RODZINNYCH VITA 

S.C.

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700202487641205136Elżbieta Gołębiewska

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096345724939721086108APTEKA GRONOWA
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306098227851146747INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

RENATA 

PRZYNICZKA-ZIMOW

SKA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033114928676652533292Gabinet 

Stomatologiczny Molo i 

Wiśniewska s. c.

 1,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201014101947006970022198Pro-Technology Rafał 

Sobczak

 4,9000Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012161877881861615KAROLINA 

BRYCH-DACHTERA 

"Budda" Salon 

Kosmetyczny

 0,2610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509545856681320015Stomatologia 

swierkowa Małgorzta 

Kubicka (d. Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Kubicka)

 7,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016303820347811012408DRAMERS  S.A.

 159,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 49,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,9000Opakowania z drewna150103

 101,2690Opakowania z metali150104
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 32,1100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,8000Opakowania ze szkła150107

 0,9720Aluminium170402

 92,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033806908236681992128M.N. GABINET 

KOSMETYCZNY 

MARTA NOWAK

 8,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013100362516650010035TERMBUD A. 

WOJTACHA

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136395697809720201783GABINET LEKARSKI 

TOMASZ 

WALKOWIAK

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0001Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 1,1008Opakowania z papieru i tektury1501013010355117771863748ROLAND KLUPA 

Firma Handlowo 

Usługowa "ROLAND"

 0,2427Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Opakowania z papieru i tektury1501012509612146191853810FIRMA BUDOWLANA 

"KUBOT" SPÓŁKA 

JAWNA - ANTONI I 

MAŁGORZATA KUBOT

 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.24.B4111097477880013836FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA MARIUSZ 

FORNALSKI

 5,9780Opakowania z tworzyw sztucznych1501026344510167772376186PH Arkadiusz Skórski

 0,2860Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803105177956650003495LBJ Preus sp. j.

 25,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0700Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009796297773090523SNZOZ JOR-DENT 

Poradnia 

Stomatologiczna

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007521568792064929Indywidualna Praktyka 

Lekarska Magdalena 

Dziobiak

 0,0032Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016344814028531217050Jerzy Kudrewicz 

"ZAKŁAD Ślusarski"

 0,0055Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,0016Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0080Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0005Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0008Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3950Żelazo i stal170405

 0,0065Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1600Opakowania z papieru i tektury1501016310717387821235877"POLIGRAFIA - KS" 

KRZYSZTOF 

SMOGUR

 0,0014Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0510Aluminium170402

 1,8300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086307246359720016608MOTTO- AUTO 

CZĘŚCI Robert Dolata

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,1600Tworzywa sztuczne160119

 0,3130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 034,3800Odpady kory i korka030101DD20.10.A2515440336222464097Wiazary Burkietowicz 

sp. j.

 14 571,5800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0100Tworzywa sztuczne170203G52.31.Z3002414677991311850Apteka Rodzinna 

Aneta Zagórska-Sikora

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z311017534 000206652306165NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"STARÓWKA" S. C,

 0,0070Opakowania z papieru i tektury1501013623824787772653929Paulina Sobczak 

DROBOS

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,9260Żelazo i stal170405
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 3,6700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020084166456220106488Zakłd Budowlano 

Remontowy Budrem 

sp. z o.o. sp. k.

 1,4300Odpady spawalnicze120113

 3,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 23,0000Żelazo i stal170405

 69,4000Kwasy trawiące1101050048685637790023819BRAMGAR S.J.

 47,1000  30.61Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0530Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych1501023024034547641276780Ferma Drobiu Rudnicze 

Józef Kozik
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396492087781361698Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny 

Środowiskowo-Rodzinn

ej "PROSUM" s.c

 58,9030Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083402946795591965742Schumacher 

Packaging Services sp. 

z .o.o.

 2,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102631073252Specjalistyczne 

Gospodarstwo Rolne 

Rafał Ratajczak

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Odpady tworzyw sztucznych0702130012390456181352182SPÓŁKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

"PROSNA"

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1780Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 1,9000Mieszaniny metali170407

 55,1000Skratki190801

 163,7000Zawartość piaskowników190802

 11 098,5000  3,079.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 108,8600Opakowania z papieru i tektury1501011417614975222915300NEPTUNE POZNAŃ 

sp. z o. o.

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Opakowania z metali150104

 58,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2900Opakowania ze szkła150107

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,9300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 44,5800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093024866877792417072Mfia sp. z o.o.

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038702543108781007715NZOZ "M-DENT"

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015700658487670001703AUTO-PARK ZOFIA 

SZCZEŚNIAK

 5,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9500Zużyte opony160103

 0,6900Filtry olejowe160107

 0,1870Płyny hamulcowe160113

 0,1400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4700Metale żelazne160117

 0,7050Tworzywa sztuczne160119

 0,3740Szkło160120

 0,0650Inne niewymienione odpady160199

 0,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,9500Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

1010082514752666172018093Brązart s.c. Juliusz, 

Barbara Kwieciński

 25,3630Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 9,9000Zużyte opony160103G50.30.B5720871407661829963PPHU PIOTR 

SZALATY
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3004429709950182061Apteka ARNIKA Anna 

Nowak Sp. j.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501133316171144186Praktyka Lekarska 

Halina Roszak

 0,0050Odpadowa tkanka zwierzęca0202023015400607822511173BLER Sp. z o.o.

 0,8370Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 51,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5920Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2900Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 2,4950Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0510Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,8360Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013015065316652948981Wromet sp. z o.o.

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143021270146211811603Przedsiębiorstwo 

Wodociagów i 

Kanalizacji sp. z o.o.

 29,7900Skratki190801

 44,8700Zawartość piaskowników190802

 559,0000  176.64Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307562917810011223FIRMA BORAK 

LUCYNA BORAK

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404G52.31.Z3011425086182104598MM-PHARMA SP. Z 

O.O.

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0650Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0990Opakowania z papieru i tektury1501013116200066651717966Piekarnia Linga 

Barbara Marczak

 0,0980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania z papieru i tektury1501013009663607642152488Teresa Matysiak i 

Grzegorz Matysiak

 0,0890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052512411206191400592Zofia Stempin 

P.W."BOLIVAR"

 21,0000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,4200Odpady tworzyw sztucznych0702133019098107632123284SW Solar Czarna 

Woda sp. z o.o.

 0,1600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280
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 13 533,9200Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,2200Odpadowa papa170380

 198,9800Żelazo i stal170405

 7,9500Osady z dekarbonizacji wody190903

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090048476387830002629APTEKA HIBISCUS 

S.J.

 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501015721440617661818497SKLEP 

WIELOBRANŻOWY 

DOROTA 

BURZYŃSKA

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184110260566981317371P.P.H.U. "MAGIK" 

PIOTR DOMAGAŁA

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0300Aluminium170402

 0,9500Żelazo i stal170405
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 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych1501026343602597842197515MD TRADE S.C. 

ZOFIA I ROMAN 

MACIOSZEK

 1,0300Żelazo i stal170405

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100395136981024692NZOZ Poradnie 

Lekarskie i 

Stomatologiczne "J. 

W. SKRZYPCZAK"

 0,5000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182007025664 001806652613565Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami 

oddział w Koninie

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2504056906181321945Gabinet Lekarski 

Sapińska Ilona

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111217546981603875NZOZ Specjalistyczna 

Poradnia 

Leryngologiczna 

"MEDICUS" s. c.
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 0,1860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312187799720897313Zespół Przychodni 

Specjalistycznych 

ZDROWIE Sp. z o.o.

 7,1930Baterie i akumulatory ołowiowe1606015700228407660003988PHU Motozbyt s.c.

 0,0600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042508636706171030844RESTAURACJA 

"KLUBOWA" 

MARIOLA 

WAWRZYNIAK

 0,0100Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,4800Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 108,8500Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011126315699587790026462VITRO-TERM 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

MAŁGORZATA 

KASPRZYK

 0,9800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146396055609720944596PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH 

I.ZELICH, D.OLCZAK 

S.C.

 5,3000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501013004963517661639487ENTER COOL 

Chłodnictwo-Klimatyza

cja Krystian Szymczak

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033621205837842495307FILIDENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 28,0950Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052400377385751792346POLWOS SP. Z O.O.

 29,0400Odpady z kory i drewna030301

 6,1900Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A0706619169371000329"TI  POLAND" 

SP.ZO.O.

 10,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 18,1300Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115DJ28.51.Z6343696517842200157"MULTITEC SERWIS" 

SP. Z O.O.

 8,8000  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 10,0900Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne

190113
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 8,1800  0.00Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033683734636932079486INDIGO NAILSALON 

By Paulina Zdeb

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142215757499571063168Energa Operator 

Eksploatacja i 

Inwestycje Kalisz

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509160016181177655Gabinet Okulistyczny 

lek. Andrzej Ludwiczak

 5,0500Zużyte opony1601033101877836651001073WULKOTECH  

KRZYSZTOF ROSZAK

 463,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A4100357006990006357ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH

 0,0438Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,3000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,2100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702045721308347631968022KOMPOZYTY 

TECHNOLOGII S.A.

 53,3930Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0900Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080411

 4,0200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4500Opakowania z metali150104

 37,2510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506895226221951441Gabinet Lekarski 

Agnieszka 

Cyba-Błaszczyk

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201210171966425272351360PGNIG 

TECHNOLOGIE S.A.

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016895897811381057DERMATOLOGICZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA 

MISTERSKA

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136343268317861431886GOSPODARSTWO 

ROLNE; PRODUKCJA 

DROBIARSKA DANIEL 

PACHURA

 8,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1 804,1600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A9319319539161317735DEFTRANS SP. Z 

O.O.

 12,8000Inne niewymienione odpady030199

 127,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,4100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 74,4740Opakowania z papieru i tektury150101

 24,6020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,8000Żelazo i stal170405
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700518177631426278Gabinet alergologiczny 

M. Stępień

 0,3800Opakowania z papieru i tektury1501015700516007641191322ZAKŁAD MIĘSNY 

ALOJZY MROTEK

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396546527861059139AURELIA 

PAJZDERSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514614426221182706"INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ - 

GABRIELA DERA

 0,2960Opakowania z tworzyw sztucznych1501026309245937891437735GOSPODARSTWO 

ROLNE ROMAN 

JERZYKIEWICZ

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081005274027272726737RIWAL POLAND 

SP.ZO.O.

 2,2720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039308554868991177079SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

URAM KRYSPIN
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 0,3100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024103480426971093303Przychodnia 

Weterynaryjna Zatorze 

Wojciech Zaręba

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3001007037791075936SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 1,5800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K71.32.Z8117834319551909774Ramirent S.A.

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070002415026211110409ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 3 

im .Jana Pawła II

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100727326671006470ZAKŁAD 

KOSMETYCZNY 

HANNA DYLEWSKA
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 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086301551147790044566AUTORYZOWANA 

STACJA OBSŁUGI - 

ASO NAGÓRSCY 

STANISŁAW 

NAGÓRSKI

 0,0150Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0750Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.51.Z3100755876660002095PHU TRANS-KOL 

SOBCZAK ZENON

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0660Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,1500Zużyte opony160103

 0,3050Filtry olejowe160107

 1,5830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030930847285542514525VITALABO - 

LABORATORIA 

MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162507087456222032541Augusto Jarocin - 

Mikołajczak Gruszka 

s.j.

 9,7000Opakowania z papieru i tektury1501013019113909231691397Biegpol Grupa 

Producetów Grzybów 

Sp. z o.o.

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397227387781121586GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA 

SIEJEK-STEFAŃCZYK

 1,1600Odpadowa tkanka zwierzęca0202026342184329721018408DAT-SCHAUB 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501010083040475860011514ELEKTRONIKA S.A. 

TECHNIKA 

CHŁODNICZA 

KLIMATYZACJA

 0,0300Zużyte opony160103

 23,2700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201028101764278510312240Essve Poland sp. z 

o.o. (dawniej B & B 

TOOLS POLAND Sp. z 

o.o.)

 0,1950Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,2500Papier i tektura191201

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501015709330847641073203Mieczyslaw Ignasiak 

P.P.H.U.

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100224216661471685prywatny gabinet 

stomatologiczny lek. 

stom. Beata 

Bryś-Charko

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103026133586222510874Błażej Kubiak Loscar

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 23,8210Aluminium170402

 2,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055720227197661280141Stolgreg Grzegorz 

Szafran

 0,0080Inne niewymienione odpady030199

 0,2270Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0270Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501013102473966651403423Auto Center Roman 

Lewandowski

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zbiorniki na gaz skroplony160116

 0,0050Metale żelazne160117

 0,0050Metale nieżelazne160118

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6345990847831194950GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA 

DOMAGAŁA-SZCZYGI

EŁ

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121G50.20.A6398325407791350673MECHANIKA 

POJAZDOWA LPM 

LESZEK PATAN

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2000Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0120Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3680Metale żelazne160117

 0,0210Metale nieżelazne160118

 0,4120Tworzywa sztuczne160119

 0,2900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2500Odpady tworzyw sztucznych0702133020877867891750679COLOREX s.c. 

Radosław Chojnacki, 

Marlena Chojnacka

 0,5800Odpady proszków powlekających080201

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306349497851046313GABINET PRYWATNY 

LORENC GRAŻYNA

 36,6100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010204485588971723449Przedsiębiorstwo 

Budowlano 

Konserwatorskie 

Castellum sp. z o.o.
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 4,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302060362 000219721238498FORTE-MED K.K. 

Komunieccy Lekarska 

Spółka Partnerska

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250144372 00023Centrum Medyczne 

ALERGO MEDICA

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093103575646652276079"MELISA" KM-Target 

Sp. z o. o. i wspólnicy  

sp. j.

 5,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083009409987773079444AUTO SALON 

POLODY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0060Opakowania z papieru i tektury1501019705209849231001352SKLEP 

ROLNO-OGRODNICZY 

BOGUMIŁ BILIŃSKI

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508004006181358865Gabinet Internistyczny 

Anna Zięba

 0,2550Oleje i tłuszcze jadalne200125DA15.82.Z2507110329680434480ZIOŁOPEX SP. Z O.O. 

ZPCHR
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 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030003009896221051625POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA

 0,0100Leki inne niż wymienione w 20 01 312001323010536097872069650Apteka Przy Kościele 

Sp.z o.o.

 277,5600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053002493686221093977A.Lis i Synowie Tartak 

- 1

 0,1200Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206805703638997671291494Cukiernia CAPRI Tojza 

Anna

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,3000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508644166222283792NZOZ Zdrowie Zespół 

Pielęgniarek 

Szkolno-Środowiskowy

ch Cichocka Marianna, 

Zaremba Dorota, 

Bartoś Grażyna

 8,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056302341097771381587MAREK GOSK GOSK 

MEBLE

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Odpady tworzyw sztucznych0702139706203037661010648PPHU Winek 

Włodzimierz Winek

 0,0590Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019653226971592785Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Fiebig

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026310837247831084500BP SERVICE CENTER 

KATARZYNA 

KACZMAREK

 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703729707641042852Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Hanna Jaskulska

 0,0520Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026342780497781402078NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ I 

SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

"MEDICO" PORADNIA 

OGÓLNA

 2,2467Opakowania z papieru i tektury1501013635089067792391208Karolina Dorna

 0,3462Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,6300Zmieszane odpady opakowaniowe1501063008149639231586022Ferma Drobiu Tomasz 

Jokiel

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110793636681290455GABINET LEKARSKI 

CHIRURGICZNY 

DARIUSZ JANIAK

 42,6200Opakowania z papieru i tektury1501016320625697810008540ANDREAS STIHL SP. 

Z O.O.
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 0,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,5600Opakowania z drewna1501033110613116681686911ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"EKO-GAB" S.C. G. 

KROPIDŁOWSKI D. 

PIĄSTKA

 1,3760Zużyte opony160103

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103410243521 000226991055630NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

OKULISTYCZNA 

"FOCUS"

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501013010986415951356845"BATIMPEX" 

PRZEMYSŁAW 

BARTKOWIAK

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Drewno170201

 1,4200Odpadowa papa170380

 234,9750Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,1000Opakowania z metali150104DE22.22.Z5708996777642137738ELSO Bartosz 

Wodarkiewicz

 0,3800Żelazo i stal170405

 20,3600Papier i tektura191201

 10,3000Opakowania z papieru i tektury1501013625227555213706784EIFFAGE POLSKA 

SERWIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 689,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023026414037831709064MEDICVET 

Przychodnia 

Wetrynaryjna s.c.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3008909297642409740Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Tomasz Bogielczyk

 0,7400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073017363727811865594EVER HOME S.A.

 3,8050Opakowania z papieru i tektury1501013100032406680003353"PINUS" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE PISULA TADEUSZ

 0,3750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,7800Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030800243729271830072Salon Estetica 

Honorata Tylkowska

 66,8600Skratki190801E41.00.A6310669387880007818PRZEDSIĘBIORSTWO  

WODOCIĄGÓW  I  

KANALIZACJI  

SP.ZO.O.

 105,8500Zawartość piaskowników190802

 3 528,5100  617.49Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036320319077880003855PRAKTYKA 

POŁOŻNICZA 

ELVI-MED ELWIRA 

KATARZYNA WASIAK

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060110403761180001408JOHNSON CONTROLS 

INTERNATIONAL 

SPÓŁKA Z 

ORGANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,8400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 25,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107300023799PROTE-TECHNOLOGI

E DLA ŚRODOWISKA 

SP.ZO.O.

 1,0860Żelazo i stal170405

 17 226,6200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 992,3900Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 15,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3870Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.50.Z0010320607870000654ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"Jedność Pracy"

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,5930Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110695486651655099NZOS "FENIKS" 

KATARZYNA 

SZCZĘSNA

 341,7400Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104086310143217861395883COLAS  POLSKA  

SP.ZO.O.

 0,5000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,7100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 5,6800Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6305554347861107016Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Ginekologia i 

Położnictwo lek. med. 

Róża 

Sylwestrzak-Zdziarska

 3,7500  0.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202042505258106180060980Ubój i Sprzedaż 

Drobiu, Sprzedaż 

Mięsa i Wędlin - 

Krzysztof Banasiewicz

 0,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,0000Żelazo i stal170405
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506832876181556944INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

GEREMEK

 0,2330Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023688753197792476666JANUSZ SZYMAŚ 

"INFO-PAT" 

PRACOWNIA 

DIAGNOSTYCZNO-US

ŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2160Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 12,0000Odpadowa masa roślinna020103N85.11.Z0002888287781343588SAMODZIELNY 

PUBLICZNY SZPITAL 

KLINICZNY NR 1 

PRZEMIENIENIA 

PAŃSKIEGO

 0,4310Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Inne baterie i akumulatory160605

 0,0400Zmieszane lub wysegregowane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne

170106

 1,2200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 2,5900Żelazo i stal170405

 34,8490Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 236,5350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,7650Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 12,1810Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 10,8600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0998Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312494499720058848NZPiSOZ 

"HIPOKRATES"

 0,2260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396606587871174936GABINET LEKARSKI 

WALDEMAR 

GROTOWSKI

 1,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083643633507771151835Mechanika Pojazdowa 

Wojciech Matysiak

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,1420Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,4000Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120DD20.30.Z3005650759950195997WYTWÓRNIA 

PARKIETÓW DĄBEX 

SP.ZO.O. SP.K.

 25,7100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 7,5000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 4,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0480Żelazo i stal170405

 1,7980Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013662170037661806086Zakład-Usługowo-Handl

owy "ALUM-TECH" 

Marcin Małyszczak

 0,1560Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0080Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0650Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3660Papier i tektura191201

 17,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073665312905252697948FINETECH  

CONSTRUCTION 

SP.ZO.O.

 64,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030220161426191922304Centrum 

Stomatologiczne 

STOMAPOLIS Justyna 

Kasperek

 3,3000Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.A3100253596680001207PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROD.-HANDL.-USŁ. 

JERZY&DARIUSZ 

BEDNAREK S.J.

 0,0261Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6305494977771134015Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Katarzyna 

Bartoszek
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 0,0960Inne niewymienione odpady0402990163802209511983764SPIE BUILDING 

SOLUTIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8100Opakowania z papieru i tektury1501012514764785140213951Print Systems Sp. z 

o.o. Sp. k.

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102E40.11.Z5701572897641003668"EBC-EKO"  S.C.

 0,4000Metale żelazne160117

 23,1300Opakowania z papieru i tektury1501010149211435252109503Gefco Polska sp. z 

o.o.

 1,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4500Opakowania z drewna150103

 6,5200Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 5,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040083332386220102243PPHU ZAMETO

 9 340,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052516462079680863577TARTAK ZBIERSK SP. 

Z O.O.

 0,4000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396700947781367749NZOZ 

RADUS-STOMATOLO

GIA

 0,0240Opakowania z papieru i tektury150101A01.24.Z6315191107871172564GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU STANISŁAW 

KWIATKOWSKI

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012506376959680683160ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH

 0,8000Gruz ceglany170102

 3,5000Żelazo i stal170405

 13,4800Skratki190801

 0,5000Zawartość piaskowników190802

 168,1600  30.26Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4250Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)1307030123044985221776204PETROLOT SP.ZO.O.
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 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008004587742434513Indywidualana 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marcin Wojtaszek

 1,3600Opakowania z papieru i tektury1501016301973027770012959Firma P.P.H.G.D. 

WESKO S.C.

 0,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703705637641040066PRZYCHODNIA 

LEKARSKA MACIEJ 

WOŹNIAKOWSKI

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092208442715862241454Dyzurna Wielkopolska 

FARM 1 sp. z o.o.

 0,0130Papier i tektura191201

 0,0320Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023102179816651031660GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. BOGDAN 

ADAMCZAK
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 1,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083028169727822574541AUTO MOTO 

CENTRUM SP.ZO.O.

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,4900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5330Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 9,2100Metale żelazne160117

 0,6300Metale nieżelazne160118

 2,2900Tworzywa sztuczne160119

 2,0750Szkło160120

 2,4900Inne niewymienione elementy160122

 0,0810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,3480Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013013762417773151673Complexform sp. z o. 

o. sp. k.

 2,0825Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3500Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103444306971392052Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Zientek

 0,0420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080905517505540085020Zakład 

Usługowo-Handlowy 

ROM Roman Miły

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3870Odpady tworzyw sztucznych0702133000159147131864130THERMO-TOOLS 

Krzysztof Chmiel

 5,5160Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,5200Opakowania z papieru i tektury150101DA15.51.Z0004399836220108636OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA

 3,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Opakowania ze szkła150107

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183010115747851770196"KONBET" SP. Z O.O. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,3710Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2980Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1600Zużyte opony160103

 0,1650Filtry olejowe160107

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 687,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 142,3350Żelazo i stal170405

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102000002223 001375250008198NARODOWY BANK  

POLSKI ODDZIAŁ 

OKRĘGOWY W 

POZNANIU

 1,5400Opakowania z tekstyliów150109

 1,2250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0660Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,1550Papier i tektura191201

 0,1850Opakowania z papieru i tektury150101DE22.22.Z3102221666681023530PPHU "UNICORN T&T"

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093006255356971926246Apteka Różana Iwona 

Patelka

 5,6200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803005471206652817121ZAKŁAD 

BUDOWLANY 

"DOMAGAŁA & SYN" 

S.C.

 25,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,2000Żelazo i stal1704056397392077772543106Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Montażow

4e Sp z o.o.

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306763627791084556GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA FILIPIAK

 0,3120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250951256 000256181883502Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"DOCTOR"

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501013617797716211266896Pizzeria PAPA-PIZZA 

Piotr Chromiński

 0,0710Miedź, brąz, mosiądz1704016302730617821003902"ELEKTRON-DŹWIG" 

SŁAWOMIR 

MACIEJEWSKI, 

PAWEŁ GRAMSZ

 0,1050Żelazo i stal170405
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396651767792086327Pielegniarski Ośrodek 

Medycyny Szkolnej 

SZKOL-MED

 0,0040Inne niewymienione odpady080199G50.20.A6322152927770043902LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE ADRIAN  

WOJCIECHOWSKI

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101886966991037874Prywatny Gabinet 

stomatologiczny lek. 

stom. Andrzej Okoń

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100729046651188924Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Gałczyńska
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 0,1734Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030003056046191028017POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA W 

KĘPNIE

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035721186037631070870PORADNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ MEDICUS

 2,9210Opakowania z tworzyw sztucznych1501022505403306220008372MAWO Wojciech 

Maciejewski

 0,2500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345120609291481315NZOZ Stomatologia 

Optimo

 0,0150Inne niewymienione odpady0702995702883607670003116P.H.U.S. Export-Import 

"TRANSPIL - 

SPEDITION" Waldemar 

Bocheński

 0,9450Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,7490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,9600Zużyte opony160103

 0,2080Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103021625366222328201Studio Fryzur 

Agnieszka Pastucha

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145707979947661639984INSPEKCJA 

WETERYNARYJNA 

POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312241427891291220INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ 

KAZIMIERA 

SUŁKOWSKA

 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DJ28.51.Z6321530427871009692ZAKŁAD  

GALWANIZACYJNY  

NIKLOWNIA GALMET  

Z. KIELAN

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2508558546222256418NZOZ ZESPÓŁ 

LEKARZY 

RODZINNYCH 

ZDROWIE S.C.

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110192506652305131NZOZ Przychodnia 

Chorzeń

 0,1740Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DN36.11.Z3000969477641027634PPH TOMASZ 

GRZĄBKA

 0,0680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1900Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201176320074297870001180Przedsiębiorstwo 

Projektowo-Produkcyjn

e METALPLAST 

TECHNIKA Sp. z o.o.

 0,1500Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 25,2470Żelazo i stal170405

 8,6160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083610456039231695136MAXOIL Sp. z o.o. 

Sp.k.

 3,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Filtry olejowe160107

 2,7130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,1000Żelazo i stal170405

 0,1260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001161017822280673PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

DOROTA 

STANKOWSKA

 0,1110Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053008120886221559453GUMAR M. BIERSKI

 1,0090Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 22,5000Zużyte opony160103

 0,0740Filtry olejowe160107

 72,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043025000807792415311NATURADOMY Sp. z 

o.o.
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 1,0000Żelazo i stal1704052515851096191380688ZAKŁAD 

PROJEKTOWO-WYK

ONAWCZY 

"EKOTECHNIKA" 

DANUTA WOŁK

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102505936676221245430SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY JUSTYNA 

HODYRA

 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,2770Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083115604456661946591Zakład Usługowy sp. c. 

Emilia Powietrzyńska i 

Andrzej Powietrzyński

 5,7690Zużyte opony160103

 0,3260Filtry olejowe160107

 0,0960Płyny hamulcowe160113

 0,0960Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1440Zbiorniki na gaz skroplony160116

 275,3030Metale żelazne160117

 6,8870Metale nieżelazne160118

 6,7600Tworzywa sztuczne160119

 3,9600Szkło160120

 2,3500Inne niewymienione elementy160122

 4,4180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3310Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101004872205RAIS NARZĘDZIA 

MOCUJĄCE 

GRZEGORZ RAIS

 12,8440Żelazo i stal170405
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033677703286191274294MEDIKA-EWA 

KRAWCZYK

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308110807771073093Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Elżbieta 

Garbarczyk-Jaroniec

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019127686652859088NZOZ PORADNIA 

CHIRURGII I 

TRAUMATOLOGII 

DZIECIĘCEJ TOMASZ 

NOWIŃSKI

 0,0070Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201053607898796652997175HORSETRANS 

MURACZEWSKI Sp. j.

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Tworzywa sztuczne160119

 0,0040Inne niewymienione odpady160199

 0,0080Aluminium170402
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 0,0700Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306025247771287670SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

JACEK GRACZ

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093014317806651704774APTEKA ŁĘŻYŃSKA 

NOSKOWIAK 

ELŻBIETA

 4,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050003203027631081000ZAKŁAD  KARNY

 0,0860Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 11,6640Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 12,1100Żelazo i stal170405

 4,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 143,6300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223007348852090000937Polish Assembly 

Centre Sp. z o.o.

 297,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 14,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 81,1900Opakowania z drewna150103

 6,6900Opakowania z metali150104

 42,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 34,4000Aluminium170402

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110149106652299229PRZYCHODNIA 

LEKARSKA S.C.

 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001812976171105625Kosmetyka 

Profesjonalna Ainhoa 

Polska Agnieszka 

wyzujak-Mazur

 0,1390Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083015097656222385423Usługi Mechaniki 

Pojazdowej Radosław 

Kubiak

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0022Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0022Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083115188166651772296Janpol Ewa Paprocka

 4,9500Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 3,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080082851727641052856AUTOTECHNIKA 

WOŹNIAK

 0,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1870Zużyte opony160103

 0,4630Filtry olejowe160107

 0,2300Tworzywa sztuczne160119

 0,3630Szkło160120

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110082867577630008136Wegand Andrzej 

Węgierek

 0,0400Inne niewymienione odpady080199

 1,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0078Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005385099680000445Urząd Gminy Brzeziny

 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705068447641261844Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Aleksandra Łuczak

 175,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.21.B6342843867822231309ZAKŁAD ROBÓT 

OGÓLNOBUDOWLAN

YCH I TOROWYCH 

ZROT 

R.WOŁOWCZYK I D. 

WOŁOWCZYK S.J.

 5,0000Odpadowa papa170380

 150,0000Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 106,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013651951107773268033Wolniewicz Sp. z o.o. 

Sp. k.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021505106172203531Dom Pomocy 

Społecznej w 

Raszewach
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 0,0010Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803173026429866961877517KUZNIAREKLAMY.PL 

- SPÓLKA CYWILNA 

KRZYSZTOF 

GRUCHALSKI,ŁUKAS

Z BRYL

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,1000Papier i tektura200101

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008730036172126032Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Szymon Kałmucki

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026300244587881036207Andrzej Baszczak

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102150316681290751IWONA 

GRZESZCZYK-OWCZ

AREK Gabinet 

Lekarski
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004191787792233573Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna 

Krzysztof Gawriołek

 1,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007876706981780554CENTRUM 

MEDYCZNE S.C. 

M.RYBICKA-DWORCZ

AK, M.PAWLICKA

 2,2700Opakowania z papieru i tektury1501012516062546191915190PPUH "BRIPI" PAWEŁ 

BRZOZOWSKI

 4,5450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012042447842162267INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. DENT. 

AGNIESZKA 

ŚLOSARSKA

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085703436617671420112PHU KASPRZYK s.c. 

Sylwia 

Kasprzyk-Cichoń i 

Jarosław Cichoń

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 22,4000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100109786651371568SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

MAGDALENA 

JANCZAK

 489,7600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705040033591096220106465Budownictwo 

Inżynieryjne PERZ s.c.

 0,1550Aluminium1704022503017206190002091ALEKSANDRA 

BŁAŻEK 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowe "AKCES" 

PPH "AKCES"

 0,3290Żelazo i stal170405

 9 174,1000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001801703560445782058156Energa Kogeneracja 

sp. z o.o.

 31,1000Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308850837861173119GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HANNA PIEŚKIEWICZ

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504044206181036587MARIA LIDIA 

SZYMAŃSKA Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0750Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806308496219720139038WYTWÓRNIA 

ARTYUŁÓW Z GUMY I 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH - 

WANDA PRĘTKA
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 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013002557716211557949HANDEL ART. SPOŻ. I 

PRZEMYSŁOWYCH 

MONIKA BRODA

 124,0620Odpady tworzyw sztucznych0702130048668317860006632WYTWARZANIE 

WYROBÓW Z 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

ANDRZEJ PAWLAK

 0,8400Inne oleje hydrauliczne130113

 4,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122506970075140006382FABRYKA 

APARATURY 

ELEKTRYCZNEJ 

"EMA-ELFA" SP.Z 

O.O.

 0,8900  0.85Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 145,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,0350Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,3000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082502104206170015558Mechanika Pojazdowa 

Eugeniusz 

Łukaszewski

 0,2420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2870Zużyte opony160103

 0,1170Filtry olejowe160107

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,1800Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206804103080196961005119PIEKARNIA 

CIASTKARNIA D&P 

CIĄŻYŃSCY S.J. 

D.P.R. CIĄŻYŃSCY

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106310454007771448676F.H. 

ELEKTRO-MONTAŻ 

KAZIMIERZ JASIŃSKI

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Żelazo i stal170405

 0,0560Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,3040Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800033524326180043906Petro-tank sp. j. 

Czajczyńscy

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A6311585577841581016LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE 

ROBERT WDOWCZYK

 0,0014Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345484777161280497LIGĘZA WIOLETTA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,8000Skratki1908012509835306171008738ZAKŁAD KOMUNALNY 

SP. Z O.O.

 0,5000Zawartość piaskowników190802

 36,0000  25.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 29,4700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040120500755210088110MCDONALD'S SP. Z 

O.O.

 0,0257Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 27,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 77,8120Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4587Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1232Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0234Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 25,9430Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0036Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,5600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0313Opakowania z papieru i tektury1501013819589507773344797Adrian Urbaniak

 0,0168Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306050727871095898GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY LEK. 

MED. ADAM 

CHUDZIŃSKI

 38,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016303062706980002056Zakład 

Ogólnobudowlany 

"Drebud" mgr inż. 

Zbigniew Schulz

 30,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,4010Opakowania z tworzyw sztucznych1501028503595568732898418CONTROLL PROCESS 

S.A.

 1,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 13,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2700Tworzywa sztuczne170203

 1,8200Mieszaniny metali170407

 4,2300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 128,3600Opakowania z papieru i tektury15010130033045577729179373D BOX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396225287831258029Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Przybylska
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032502029396181163050Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Bronisław Pałys

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025317556222354807Sun Paradise Salon 

Kosmetyczny Anna 

rychlik

 1 200,0000Odpady betonowe i szlam betonowy101314DI26.61.Z0112136419511026057PRECON  POLSKA 

Sp. z o.o.

 300,0000Wybrakowane wyroby101382

 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5500Zużyte opony160103

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 249,5000Żelazo i stal170405

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501022506459969680264635FERMA DROBIU 

JERZY ZIELIŃSKI 

(dawniej FERMA 

DROBIU JERZY 

ELŻBIETA ZIELIŃSCY)

 0,0020Opakowania ze szkła150107
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,6120Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z0046341447660004350USŁUGI 

GALWANICZNE 

PATELSCY SPÓŁKA 

CYWILNA 

KRZYSZTOF 

PATELSKI, BŁAŻEJ 

PATELSKI.

 15,4560Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,2330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022516487106222548782Stal - Tech Schody 

Krzyżaniak i Zaremba 

sp.j.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001974767811753636Gabinety Lekarskie 

Medyk Monika 

Hauser-Giers
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 0,7930Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z3007700886080074563PLESZEWSKIE 

CENTRUM 

MEDYCZNE W 

PLESZEWIE SP. Z 

O.O.O

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8480Opakowania ze szkła150107

 0,1230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,1100Aluminium170402

 2,0700Żelazo i stal170405

 1,0450Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 23,5620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 34,6810Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0260Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,9290Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 31,0790Miedź, brąz, mosiądz1704013014990966080070045BIOFALMIK RAFAŁ 

MIKOŁAJCZAK 

SUROWCE WTÓRNE 

HANDEL

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093004838689720229439Apteka Osiedlowa 

Halina Antkowiak

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033810309005140122697FIRMA USŁUGOWA 

MIROSŁAWA 

KOBIELA

 2 928,4720Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203049704343809291017813PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "NIKE" Dariusz 

Wojtasiak

 7,2800Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 23,6490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 97,4670Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 51,3124Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3 581,9700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 26,8450Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 10,7891Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083028487716171881884SERWIS MOBILNY 

CIĄGNIKÓW I 

MASZYN 

ROLNICZYCH 

KAPAŁKA ROBERT

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 0,5290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312480139950043000Przychodnia 

Stomatologiczna 

"GRO-DENT"

 1,2200Opakowania z papieru i tektury150101004831962CANPOL 

ART@SMART Sp. 

zo.o. spółka 

komandytowa

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019907747642662717ER-MED SŁAWOMIR 

ŁAGUN, DANUTA 

ZAWACKA, SPÓŁKA 

CYWILNA
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703616247641736460EKO-KONSULTING 

Adam Gromadecki

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100331896981006814WITOLD HAUSER 

GABINET LEKARSKI 

SPECJALISTA 

CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH

 0,1000Metale żelazne1601172210604718431593339WULKAN ZEBR 

ZABROCKI MACIEJ

 1,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082502109796171044740Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Aleksander 

Marcianiak

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3160Metale żelazne160117

 0,0155Metale nieżelazne160118

 0,0658Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0680Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0704136322996277791048052FIRMA USŁUGOWA 

MIDAR DARIUSZ 

MICHNIEWSKI

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0000Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,1300Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103009357736222124734Studio Urody Iness 

Agnieszka 

Drobnikowska

 0,3350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083012123156681416057Elektro-Mechanika 

Pojazdowa

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2150Filtry olejowe160107

 0,0760Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395761369720451391NZOZ "BEDENT" 

STOMATOLOGIA 

OGÓLNA BEATA 

SZRAJBROWSKA-BR

YKARCZYK
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030082596026171100444Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Kornas Sprengel

 4,2670  0.85Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607089705643329231229552ZAKŁAD USŁUG 

SPECJALISTYCZNYC

H PIOTR 

BARTKOWIAK

 2,4000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342246167821350124KATARZYNA 

SZWARC 

"FRYZJERSTWO 

DAMSKO-MĘSKIE"

 0,3640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082500531616171017648Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Krzysztof 

Wechterowicz

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396464057792082111GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIAREK I 

POŁOŻNYCH 

"NATURA" S.C.

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806303524707821014449KARLIK  SP. J.

 6,4450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 17,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2659



 1,8900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5500Zużyte opony160103

 0,7900Filtry olejowe160107

 0,6000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,9600Metale żelazne160117

 0,0600Metale nieżelazne160118

 5,1300Tworzywa sztuczne160119

 0,4000Inne niewymienione elementy160122

 0,8080Żelazo i stal170405

 0,0050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G50.20.A0099578056190007734A.C.-O. Warsztat 

Blacharsko - 

Mechaniczny Jan 

Obczasiak

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,1100Tworzywa sztuczne160119

 4,6800Żelazo i stal170405
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102194836671009356PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

MARZENA 

SZCZERBIŃSKA

 0,0100Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107G52.48.A5708551027631246375FIRMA 

WIELOBRANZOWA 

RENADO RAFAŁ 

DOPIERALSKI

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 126,1100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043013953047891733913AMWIN SPÓŁKA Z 

O.O. SP. K.

 0,3000Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

0704806303613807771022109"AGRI PLUS 

WIELKOPOLSKA"  

S.A.

 0,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 12,9150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6761Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2350Żelazo i stal170405

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,1150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013015515086961578223ZAKŁAD USŁUGOWY 

ELEKTROMECHANIK

A POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

MARCIN STEFANIAK

 0,1470Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0050Metale nieżelazne160118

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006490627822115804SIGNUM GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

BIELIŃSKA

 0,6550Odpady tworzyw sztucznych0702133027201727822572016STUDIO 

GALWANOTECHNIKI  

SP.ZO.O.
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 1,2610Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,1500Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 2,5340Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 5,3200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,3600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801045702751847641199074NZOZ PORADNIA 

SKÓRNO-WENEROLO

GICZNA 

"DERMATOLOG"

 2,6480Opakowania z papieru i tektury1501010104165895270014428NATURA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0690Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010002964726221649357DOM POMOCY 

SPOtECZNEJ W 

KOBYLEJ GrRZE

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019374847861674815INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DANUTA ROGOWSKA

 7,0600Opakowania z papieru i tektury1501016301188867880010737Sklep 

Spożywczo-Przemysło

wy Andrzej Szała

2663



 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114506607851198158GABINET 

KOSMETYCZNY 

IZERA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100489696651054661Specjalistyczna 

Lekarska Praltyka 

Pediatryczna

 50,6800Zmieszane odpady opakowaniowe1501063001865677772881079JAKON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,2740Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 142,8800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,8000Inne niewymienione odpady170182

 5,4550Drewno170201

 24,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1 296,0100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,6600Metale nieżelazne1912036304444407890006803F.H.U.I T. LEMPOL 

JACEK ŁĘPECKI 

KAMIENIARSTWO 

LEMPOL
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 1,4490Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z5700203207630003831Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i 

Budowlanych 

KOMBUD Sp. z o.o.

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,2900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 21,3200Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 1,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083019150867872103967EURO-CARS s.c.

 0,1610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110187696652305875Zakład Opieki 

Zdrowotnej MULTIMED 

s. c.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396195037822120343N.ZOZ "Śródka"

 0,8349Miedź, brąz, mosiądz1704013007606937811703041ELEKTRA PLUS 

MACIEJ POŁCZYŃSKI

 0,0057Aluminium170402

 0,4770Cynk170404

 1,3890Żelazo i stal170405
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 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502035701789727641013193Usługi Transportowe 

Ireneusz Paszko Jan 

Szudera

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501015709006247641981001Zakład Ochrony 

Środowiska ProEko 

Andrzej Bugaj

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201053020606756172203376Grupa Techplast sp. z 

o.o. sp. k.

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2508491446221513528Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Bożena Sobczak

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307791457831196713Prywatna Przychodnia 

Stomatologiczna  

Marcin Hofman

 0,0180Inne niewymienione odpady070299DD20.10.A5720899137671568300Zakład Drzewny 

"KUJAN" Sp. zo.o.

 1,0820Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2500Mieszaniny metali170407

 0,0620Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0804113617674377811911561Auto-Szyk Jerzy 

Wesołowski s.c.

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 1,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0130Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2760Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 2,8600Metale żelazne160117

 1,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,3610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033105112106650004721Centrum Stomatologii 

PLUS

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004437397732309120NZOZ VITA-DENT 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA 

BIŃKOWSKA

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 16,4380Opakowania z papieru i tektury1501013015956647811858097FIBAR GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,9340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0860Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0860Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0050Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0670Inne baterie i akumulatory160605
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 5,8880Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DN36.63.Z8121001385971555312PROTRA SP. Z O.O.

 0,8000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DJ28.11.B3105107936670003334"MOSTOSTAL-SŁUPC

A" S.K.A.

 17,7800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,2000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 36,4200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 312,7900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,5000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 592,4510Inne niewymienione odpady120199

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 15,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0250Zużyte opony160103

 0,2350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4420Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 7,8500Szkło170202

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,1250Miedź, brąz, mosiądz170401

 40,0800Żelazo i stal170405

 3,9200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.12.Z2504727396221941626Lecznica Małych 

Zwierząt

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011287969721050725Indywidualna Praktyka 

Lekarska Adrianna Boć

 0,5600Tworzywa sztuczne1601193002525025782517173"WIT-GAZ" JACEK 

WITKIEWICZ

 0,5130Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506781976221393900GABINET LEKARSKI 

LEKARZ MARIA 

OWCZAREK

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501012503681726211088756CENTRUM 

KSZTAŁCENIA I 

DOSKONALENIA 

"ESKULAP" WANDA 

KRUSZCZYŃSKA

 0,0140Opakowania z metali1501043608941516171804576Salon Fryzjerski 

Trendy Joanna 

Kramarczyk

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5707734047641476711INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

KATARZYNA 

ROCHEWICZ

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z3630981535842745387APTEKA WZGEM 

SP.Z.O.

 0,1160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110846776671256735INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIARSKA 

DANUTA MNICH

 1,0100Opakowania z papieru i tektury1501014115165609231260473PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE PAWO 

PAWEŁ WOGA

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084114358897881385149EMABO WALDEMAR 

ŚLEBIODA
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 7,9710Opakowania z papieru i tektury150101

 24,6050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,0200Opakowania z drewna150103

 0,3250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 308,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0000Aluminium170402

 17,7000Żelazo i stal170405

 0,1560Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 215,1400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,9190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025195499517393279504WETERYNARYJNE 

LABORATORIUM 

DIAGNOSTYCZNE 

ANIMALLAB MACIEJ 

JĘDRYCZKO

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308277207831070337Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna  

Elżbieta  Szukała
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305871097851016134Gabinet 

Stomatologiczny 

Stanisław Lubowicki

 0,3200Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.61.Z3001984587642505840Elektro-Tech-Pol Sp. z 

o.o.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011169136070026752PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

TOMASZ BINEK

 4,6850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112500028386220006568PRZEDSIĘBIORSTWO 

"DOMBUD" SP. Z O.O.

 10,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 213,7900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,4100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 2,1000Opakowania z drewna150103

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080082599506171002658"GUMIRAT" - 

RATAJCZAK
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 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Filtry olejowe160107

 24,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

0706120174059105213177038AWAS-SERWIS SP. Z 

O.O.

 10,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 21,0000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 2,0000Szlamy wodne zawierające materiały 

ceramiczne

080202

 42,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 30,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 3 494,6070Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,4630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 29,3500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 1 111,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2 510,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508
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 3,5050Oleje i koncentraty z separacji190207

 6,6900Stałe odpady palne zawierające 

substancje niebezpieczne

190209

 76,5000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 7,0000Skratki190801

 28,2000Zawartość piaskowników190802

 628,7300Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 281,8700Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,1150Inne niewymienione odpady190899

 0,2100Metale żelazne191202

 3 452,4100Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 2,8000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 1,5350Odpady tworzyw sztucznych0702133632726517831735110Fogo sp. z o.o.

 14,6000Odpady proszków powlekających080201

 0,0540Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 601,2900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7730Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 34,0000  1.20Wodne ciecze myjące120301

 46,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 7,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,0000Opakowania z drewna150103

 0,0600Opakowania z metali150104
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 0,1760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1410Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,9100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,3200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,8050Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 9,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 14,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305083698051509512458675UGOS SERVICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307987927841726242OŚRODEK ZDROWIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH S.C.

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093116176655561774664Apteka "Radix"

 12,5800Opakowania z papieru i tektury1501013116163356652735469FIRMA "SZMIDT I 

SYN" KAROL SZMIDT

 4,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 51,7480Opakowania z papieru i tektury1501010904314835620006117Tibro J.V. sp. z o.o.

 0,6320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z drewna150103

 0,0450Aluminium170402

 3,1000Żelazo i stal170405

 0,0350Oleje i tłuszcze jadalne2001253026658987661992232DON MARIO S.C.

 51,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010211430978982169330KIK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 41,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 64,6800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086303423887881428640AUTO RY¦ Ryszard 

Posieczek
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Filtry olejowe160107

 0,0310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,4000Odpady tworzyw sztucznych0702133020560246222722984AUTO SERWIS 

Szymon Dobras

 0,0600Wody popłuczne i ługi macierzyste070601

 0,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,1600Metale żelazne160117

 0,9600Żelazo i stal170405

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2504668395140004364PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

"DŁUBAK" NZOZ

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004364556222378268Biokard Centrum 

Terapii Naturalnych
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 7,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086305096587810020506RABEN TRANSPORT  

SP.ZO.O.

 0,3580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 20,9200Zużyte opony160103

 1,7950Filtry olejowe160107

 14,3700Metale żelazne160117

 0,0890Metale nieżelazne160118

 2,1590Tworzywa sztuczne160119

 1,7400Inne niewymienione elementy160122

 0,5100Inne niewymienione odpady160199

 0,1920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1900Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 5,3840Żelazo i stal170405

 5,5200Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901
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 8,0000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413DI26.70.Z631126066WRIMAR  RATAJCZAK 

I RATAJCZAK SP.J.

 3,7000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311086274 000246652379201NZOZ PIELEGNIAREK 

RODZINNYCH 

SIÓDEMKA S.C.

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102676836651631118Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczno-Ortod

ontyczny Krystyna 

Goede-Kuśmierczak

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080046122957671031988Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Bronisław 

Kubiński

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0900Szkło160120

 5,5060Zwroty kosmetyków i próbek0706816398305287831543994Przedsiębiorstwo 

farmaceutyczne 

Ziołolek sp. z o.o.

 15,1750Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2500Opakowania z drewna150103

 0,0640Opakowania z metali150104
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 0,0750Opakowania ze szkła150107

 0,6950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7950Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,6650Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036320123997771365111FRYZJERSTWO 

DAMSKO-MĘSKIE 

RÓŻA MŚCISZ

 0,1920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086915471928722088646SURET SP .Z O.O.

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Filtry olejowe160107
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 2,3870Żelazo i stal1704055708662127642213557PRZEDSIĘBIORSTWO   

WODOCIĄGÓW  I  

KANALIZACJI W 

WYRZYSKU SP. Z 

O.O.

 26,7800Skratki190801

 57,9400Zawartość piaskowników190802

 1 146,2000  137.54Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708741637641534360Ośrodek Kształcenia 

Pracowników 

Medycznych 

SCHOLAR MED

 149,5000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223005253907792303954Tappol sp. z o.o.

 76,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 44,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 43,7000Opakowania wielomateriałowe150105

 8,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Tworzywa sztuczne170203
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 1,6000Żelazo i stal170405

 5,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 91,9900Żelazo i stal1704052509174146171862852PUH W.W. Dach s.c. 

M.G.Waszkowiak

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012490577661806330Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Maciej 

Kasprzak

 37,9100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056311931577841557294ZAKŁAD STOLARSKI 

ANDRZEJ 

MIKOŁAJCZAK

 0,0273Aluminium170402

 0,9020Żelazo i stal170405

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501012515309826211660802ISAMAR SP. Z O.O.

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023103361196671012105GABINET 

WETERYNARYJNY 

Henryk Rejer

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025701673427670004529PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO 

BUDOWLANO 

SERWISOWE PETRO 

BUD SERWIS

 2,1380Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,2500Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505371956181036914INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

INTERNISTYCZNA 

MARIANNA ZGARDA

 1 089,8450Metale żelazne1912020000265778960001712CENTROZLOM 

WROCLAW

 16,8700Odpady zawierające niebezpieczne 

silikony

0702160124251671180903358FREUDENBERG 

SEALING 

TECHNOLOGIES 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 125,8800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 3,5300Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 5,0200Wodne ciecze myjące120301

 2,2400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 2,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,3800Żelazo i stal170405

 0,3180Opakowania ze szkła1501074110150296991712241CUKIERNIA "ANNA" 

SP.C. ANNA 

SKUPIN-SIERPOWSK

A, TOMASZ 

SIERPOWSKI

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006125806662050388NZOZ "ESKULAP" 

S.C. MEDYCYNA 

RODZINNA

 0,2395Opakowania z papieru i tektury1501013679905737831610495Piotr Zygmann

 0,0998Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015721461436070005543"ANGORA" 

EXPORT-IMPORT 

Tomasz Hetmanowski

 0,0850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,1500Zużyte opony1601032506361126211314566Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Tomasz Ochmann

 3,3800Żelazo i stal170405
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3004331038961167662INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LUIZA BIERNACKA

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183625655817831730928ANGIODIABETICA 

KLINIKA CHORÓB 

NACZYŃ I STOPY 

CUKRZYCOWEJ 

SP.ZO.O.

 0,9210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022505554256221847933Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Jacek 

Wilczak

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506853179680021401Gabinet Lekarski 

Katarzyna Kisielińska
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115131506681677697Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Joanna Kurzawa

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z930770577 000308951055482PRAKTYKA 

PRYWATNA 

DR.N.MED. 

SŁAWOMIR 

MAKACEWICZ

 3 835,0200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503K74.20.B9306011658961000011GEOTRADE SP. Z 

O.O.

 0,9650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083005939997842338217Piotr Sanok Firma 

SANOK

 6,3600Zużyte opony160103

 0,0540Filtry olejowe160107

 0,1220Płyny hamulcowe160113

 0,3070Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 304,3900Metale żelazne160117

 14,0090Metale nieżelazne160118

 0,9210Tworzywa sztuczne160119

 0,5430Szkło160120

 2,6210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 045,1380Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051014163727262649662"RENOVO SPÓŁKA 

CYWILNA" PIOTR 

MALINOWSKI, 

KRZYSZTOF ŁOZIŃSKI

 231,3280Odpady tworzyw sztucznych070213DN36.13.Z2505681106181019991PPHU Efekt sp.j. 

Janusz Frąckowiak i 

s-ka
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 5,2010Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 19,1000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 1,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7200Opakowania z drewna150103

 7,5360Opakowania z metali150104

 8,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 35,3220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,4900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0343Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036344600966731392035OPIUM Katarzyna 

Borowczyk

 0,1000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016311809247821629961Pracownia Diagostyki 

Obrazowej 

KWANT-X-DENT 

Roszczak Ryszard
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 0,1000Roztwory utrwalaczy090104

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501012502691006170252933Zakład Ślusarsko 

Kotlarski Zdzislaw 

Marciniak

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1500Żelazo i stal170405

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013101681136671249706AUTO MARKET  

ROBERT BOROWSKI

 0,1150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107

 6,2860Opakowania z papieru i tektury15010125143770061712644826171264482Mechanika 

Elektronika Sterowanie 

Automatyka MESA 

Zenon Gościniak

 1,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,9300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082507211906171204741MCAR Michał Mąka

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 5,7600Zużyte opony160103

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307618957841398789GABINET LEKARSKI 

LESZEK ERNST

 5 355,0200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503O90.02.Z2905261316570308784HYDROGEOTECHNIK

A SP. Z O.O.

 6,0340Odpady ciekłe i stężone uwodnione 

odpady ciekłe (np. koncentraty) z 

oczyszczania wód podziemnych 

zawierające substancje niebezpieczne

191307

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184111070046961607060NETKOM S.C.PAWEŁ 

PAWLAK, KAROLINA 

PAWLAK

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301046310092317891250304FIRMA SZKOLMEB - 

PIOTR PŁOCKI

 3,9000Żelazo i stal170405

 0,3820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083101850636681000983NOWBUD sp. z o.o. 

Ryszard Kubiak

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 060,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,1050Żelazo i stal170405
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 0,8200Opakowania z papieru i tektury150101H55.30.B0047866417780020498"AVANTI" SP.J.

 1,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504155816210034267Zakład Opieki 

Medycznej 

"CER-MEDIC" Sp. z o. 

o.

 89,5580Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013012440317792365659Zakłady Mechaniczne 

Kazimieruk sp. z o. o. 

sp. k.

 14,6952Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 20,8800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,6800Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103561227811256435NZOZ Pro Familia

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302220624SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

SIÓSTR 

NAZARETANEK

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501015703544007661047746Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy "PIAFOL" 

Piotr Anastaziak

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 21,7400Odpadowa masa roślinna020103G51.22.Z0114295139511008094SUPERHOBBY 

MARKET 

BUDOWLANY SP. Z 

O.O.

 95,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 20,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 127,0000Opakowania z drewna150103

 28,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,4220Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 220,1400Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 13,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,4080Żelazo i stal170405

 3,6750Mieszaniny metali170407

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3000126206661994377NZOZ POŁOŻNA S.C.

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005006098741412533GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA 

CHUDZIŃSKA-OTULA

KOWSKA

 0,2000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704411425454EXPO-MET SP. Z O.O.

 0,4800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 132,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 25,6440Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,6450Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,2590Opakowania z drewna150103
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 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2550Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035702254307671008268ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

"SOSNOWSKI" 

MAREK SOSNOWSKI

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 2,2800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086307852757811311795A-Z PRINT ANNA 

ZIMNIAK

 3,5900Odpady tworzyw sztucznych070213

 32,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.87.Z6302662797791047443PWPS PEGAZ  

SP.ZO.O.

 8,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 6,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3600Opakowania z metali150104

 2,4200Opakowania ze szkła150107

 0,0570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0080Odpady tworzyw sztucznych0702133004211817831621808TEMPLAST ZI M 

WALIGÓSKI S.C.

 0,2450Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania z drewna150103

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7130Żelazo i stal170405

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023022384467831559185GABINET 

WETERYNARYJNY 

MARIA WITTOŃ

 0,0100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013018943267642659945AUTOHANDEL S. 

Cerajewski

 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023018007857661772080Gospodarstwo Rolne 

Robert Tomkowiak

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6346546307771079204Indywidualna Praktyka 

stomatologiczna Edyta 

Borkowska-Malicka

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z9707611279231065501CORPUS

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017091167393087259MAŁGORZATA 

JAKUBCZYK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,1100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182507973066191028543Zakład Usług 

Szklarskich Leszek 

Kwapisz

 43,2000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 8,4330Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 1,4500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 92,6200Szkło170202
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 0,0700Opakowania z papieru i tektury1501015720002677660000375ŚLUSARSTWO, 

WYTWARZANIE 

LAMP 

OŚWIETLENIOWYCH 

ALLADYN KONRAD 

BUKOWSKI

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania z drewna150103

 0,6770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3710Żelazo i stal170405

 4,3090Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220115093241180021492Multiserwis sp. z o.o.

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5000Zużyte opony160103

 0,6400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,8000Drewno170201

 55,7300Żelazo i stal170405
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 1,2100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012508433316221559921PPHU MARGO 

SOBCZAK 

SŁAWOMIR

 1,2160Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101000376633GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023623465317861701771PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

DUOWET AGATA 

KOWALSKA I PIOTR 

DZIĘCIELEWSKI S.C.

 1,5500Odpady tworzyw sztucznych0702136396106897791132456P.P.H. "MOTOPLAST" 

Zofia Przybyła

 0,1350Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000855186070017368Praktyka Dentystyczna 

Anna Wielądek-Plesiak

 0,3334Opakowania z papieru i tektury1501014115335116970028953Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Stanisław Kędziora

 0,0970Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 68,9340Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z6302494187771003299"REBHAN-OPAKOWA

NIA" SP. Z O.O.

 1,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0380Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019894178161473044Kuga System Bartosz 

Dutkiewicz

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B5720944467631248428PRYWATNE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWE 

"ANDRZEJ KACZA" 

JOLANTA KACZA

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015100537841936666NATURAL NAILS & 

SPA Halina Walczak

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023632796189680977571Avicare Wsparcie 

Produkcji Drobiarskiej 

sp. z o.o.

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501429826221108897Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny lek. 

med. Janina 

Ogrodowska

 2,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084100259656960007872PUH B&B LESZEK 

BRZOZOWSKI S.J. 

KONCESJONER 

PEUGEOT

 2,1560Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9650Zużyte opony160103
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 0,4890Filtry olejowe160107

 2,7600Metale żelazne160117

 3,4600Tworzywa sztuczne160119

 0,6300Szkło160120

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1270Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,9000Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705205837641639314GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

DANUTA 

BITTNER-ZIELIŃSKA

 0,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083016314087861697911CENTRALNY 

OŚRODEK BADANIA 

ODMIAN ROŚLIN 

UPRAWNYCH 

STACJA 

DOŚWIADCZALNA 

OCENY ODMIAN W 

SŁUPI WIELKIEJ

 1,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Filtry olejowe160107
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 0,1050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,7000Żelazo i stal170405

 4,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311606897861481499PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO ASTRA 

MED S.C.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510037746222376766Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek 

środowiskowych s.c. 

A. Siwak M.Szymoniak

 1,6400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036398201517822180836HORTENSJA SP. Z 

O.O.

 58,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

2703



 1,7100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146312768777661639990Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w 

Obornikach

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1350Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046397842027891541409"ZELKA" SP. Z O.O.

 2,6360Odpady proszków powlekających080201

 154,3720Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1280Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,7940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0343Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302199918 000347811880091CHIRURGIA 

POZNAŃSKA R.R.P.D. 

CZERNIGA SP.J.

 0,7300Opakowania z papieru i tektury1501013609278219950230133BROWAR W 

GRODZISKU 

WIELKOPOLSKIM SP. 

Z O. O.

 0,9980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308556047850013091Gabinet Lekarski 

Okulistyczny lek.med. 

Izabela Rybakowska

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6312131807861483848ARM-MED 

KORBECKA - 

PACZKOWSKA 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509518207851407515Indywidualna Praktyka 

Lekarska Mirosława 

Skalska

 0,0060Opakowania z papieru i tektury1501016396738047661686802MOL COATINGS 

INDUSTRIAL SP. Z 

O.O.

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014115194806971610141NZOZ "Hospicjum 

Domowe"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012515351526191231592STOLARSTWO-TAPIC

ERSTWO EWA 

KOKOT

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A3115578686652386187MECHANIKA 

POJAZDOWA 

JAROSŁAW 

LICZBAŃSKI

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0070Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702805721044757671570142AUTO-GRUBA 

S.C.MAREK GRUBA 

GRZEGORZ GRUBA

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,2810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0190Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0580Zużyte opony160103

 0,1270Filtry olejowe160107

 0,0150Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0140Płyny hamulcowe160113

 0,0160Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1220Metale żelazne160117

 0,0180Metale nieżelazne160118

 0,0980Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Inne niewymienione odpady160199

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301059328163106191309897P.P.H.U. 

"PUSZMAN-MEBLE" 

Magdalena 

Puszman-Kornak

 2,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,8080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035715039197641579807Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Krzysztof Berndt

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505767696221126613INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

STOMATOLOG 

KAMILA JĘDROCH - 

MROCZEK

 10,7000Odpadowa masa roślinna0201033695578407871840014Faszyna.Eu Tomasz 

waszak

 553,1000Odchody zwierzęce0201068100490908540005301ZBIGNIEW IDZIASZEK

 0,3030Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DK29.32.A5708663017660013952MECHANIKA MASZYN 

I URZĄDZEŃ 

ROLNICZYCH 

JOLANTA 

PINKOWSKA

 80,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 2,3300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3940Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.B0006174566180041528PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ W 

KALISZU SP. Z O.O.
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 1,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1810Zużyte opony160103

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,2120Metale żelazne160117

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 30,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012414707276423118002HGBS Finanse S.A.

 6,1000Gruz ceglany170102

 0,6800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych1501020048560287820008033KLIMAPOZ SP.J.

 0,9600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0189Aluminium170402

 0,6190Żelazo i stal170405

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216M80.10.B0011485267661990026Szkoła Podstawowa 

im. F. Łakińskiego w 

Łaziskach

 2,3200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113602143866192021980NOWAK Konstrukcje 

Stalowe Sp. z o.o.

 0,8020Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 27,3900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

2709



 292,9500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,3490Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0200Odpady spawalnicze120113

 0,0240  0.02Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,4030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9830Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0820Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,6350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1700Zużyte opony160103

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3930Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086306442737781013253BRUK-BAU 

SEBASTIAN 

ZWIERZYŃSKI

 120,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,0600Żelazo i stal170405

 14,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0740Metale nieżelazne1601184103696606991672323PW PIEPRZYK SP. Z 

O.O.

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093110176306661766788Apteka Pod Złotym 

Tygielkiem s.c 

Małgorzata&Tomasz 

Sławińscy

 0,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707922587631809944PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ I 

SPECJALISTYKI 

INTERMED 

T.KONOPIŃSKA-KIENI

TZ,J.NOWICKA-ŻAL,G.

SKRZECZ-CIJA,J.SZY

MCZAK-OWC

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095700138407640126127Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"RYWEX"

 0,0280Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013101183516651596994NZOZ "PRIMUS" 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

BOŻENA URBAN

 0,2590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307775777861256414 PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

STOMATOLOG ZAJĄC 

JAROSŁAW

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103DI26.23.Z3010707207831033827TOP SYSTEM Joanna 

Hora-Zaremba

 0,1600Inne niewymienione odpady040299DB18.23.Z5703077607660007710P.P.H.  MALINEZ 

BOŻENA KRAMER

 0,0820Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110536336971942699NZOZ PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNE 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNEJ I 

SZKOLNEJ SALUS 

S.C.

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183005574727631786700Certyfikowane Biuro 

Rachunkowe Justyna 

Dominiak-Kozioł

 0,0010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7970Odpady tworzyw sztucznych0702130084915697790000706"TIP-TOPOL" 

SP.ZO.O.
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 52,8280Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0920Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1400Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 8,4050Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402

 0,0450Inne cząstki i pyły100504

 3,3250Zgary inne niż wymienione w 10 05 10100511

 14,3920Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3470Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 41,0830Opakowania z papieru i tektury150101

 4,4490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,9400Opakowania z drewna150103

 2,3700Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0680Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0430Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

2713



 0,8630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6220Zużyte opony160103

 0,1740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0100Szkło170202

 0,0950Tworzywa sztuczne170203

 0,0530Aluminium170402

 0,0770Żelazo i stal170405

 0,3630Mieszaniny metali170407

 37,4000Opakowania z papieru i tektury1501013211890559552330912CHEFS CULINAR 

SP.ZO.O.

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 83,8400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500511106221156413Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Jan 

Maria Ryfa

 2,4500Kwas siarkowy i siarkawy060101G51.55.Z5311744477491515495BRENNTAG POLSKA 

SP. Z O.O.

 4,6000Kwas chlorowodorowy060102

 0,0450Kwas fosforowy i fosforawy060104

 0,0350Kwas azotowy i azotawy060105
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 0,1000Inne niewymienione odpady060199

 2,6510Wodorotlenek wapniowy060201

 0,5000Wodorotlenek amonowy060203

 2,4750Wodorotlenek sodowy i potasowy060204

 0,8100Inne wodorotlenki060205

 6,2100Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 0,1470Tlenki metali inne niż wymienione w 06 

03 15

060316

 9,3480  9.35Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

060502

 0,2940Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)060704

 3,5250Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002

 0,5390Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

 18,5070Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,9200Inne niewymienione odpady070199

 0,0080Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 0,0250Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215

 5,5370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 90,3320Opakowania z drewna150103

 144,8780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,7850Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 112,2720Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 4 897,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0990Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,0700Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)160903

 154,0000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

0203013011028977773112176Grupa Producentów 

Warzyw JAMAROL sp. 

z o. o.

 0,8430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Opakowania z metali1501046301560427870012769Restauracja Rycerska 

s.c. Elżbieta 

Majchrzak, Bogusław 

Nowak (daw. Z.P.H.U. 

"MŁYNARZ" ELŻBIETA 

RYBIŃSKA & 

BOGUSŁAW NOWAK

 2,3100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053009371636652883394Truck BP 

s.c.Łamanowska-Lisko

wska Kucharski

 4,8210Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 38,6200Zużyte opony160103

 0,4370Filtry olejowe160107

 1,8430Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 430,8600Metale żelazne160117
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 16,5100Metale nieżelazne160118

 0,0390Szkło160120

 1,2130Inne niewymienione elementy160122

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,9640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501016312595777871807666STASZAK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0100Zużyte opony160103

 0,3700Tworzywa sztuczne160119

 0,4600Szkło160120

 0,2248Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701115607641202178NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

"ANDRZEJ 

STAŃCZAK"

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501013011502936171896673Studio Image Joanna 

Bernat

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania z metali150104

 0,4460Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703449277631752629PPHU JOPP-POL 

EKSPORT-IMPORT 

RYSZARD JOPP, 

KRZYSZTOF JOPP

 20,8700Zgary i żużle odlewnicze101003

 80,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,9950Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,8560Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 10,9670Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,0070Odpady spawalnicze120113

 0,3500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0240Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,5270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4370Opakowania z drewna150103

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,9300Metale żelazne160117

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Odpadowa papa170380

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202G52.31.Z300489575 000209950072094GABINET 

WETERYNARYJNY 

RADOSŁAW 

JEZIERSKI

2718



 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z2504479486221503553IRENA AKSAMSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311547957851589597PIELĘGNIARSKO-POŁ

OŹNICZY OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "VITA" S.C.

 0,3400Opakowania z papieru i tektury1501011205539446751373354PHILIP MORRIS 

POLSKA 

DISTRIBUTION 

SP.Z.O.O.

 6,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

1011143671724786991490533Maria Betka HUTA 

SZKŁA "BEATA"

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103DH25.11.Z5700533197640077305"KERAM-METAL" 

SPÓŁKA Z O.O.

 0,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,0000Żelazo i stal170405
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 271,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052510027639680776022"WOOD PAK" SP. Z 

O.O.

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0045Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013012653006171906348RENE STAL Rene 

Szymczak

 0,0100Odpady spawalnicze120113

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Żelazo i stal170405

 0,0100Papier i tektura200101

 0,0130Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013404825479532492959INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA NOWAK

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0330Opakowania z papieru i tektury1501013024862279721245073PHARMILL - PAULINA 

PLENKIEWICZ I 

WOJCIECH 

FLORYSIAK SPÓŁKA 

JAWNA

 2,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5150Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 73,4230Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.54.A6300015527850001521"METALPRESS" SP. Z 

O.O.

 31,0640Żelazo i stal170405

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015241155252060978Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Barbara Bajkowska

 1 173,9600Odpady betonowe i szlam betonowy1013147708074798430000202Radpol S.A.

 570,0000Wybrakowane wyroby101382

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026306853107861075411Maciej Grząślewicz 

Gabinet Weterynaryjny

 0,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083022477587851612480AUTO NAPRAWA 

ADAM GÓRCZAK

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5350Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z250852548 000196222255933NZOZ ZESPÓŁ 

LEKARZY ESKULAP 

S.C. A. KUPCZYK, B. 

OWCZAREK-BAJODE

K, I. 

POŚPIECH-BRDYŚ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025659906211749732PRO Life Paulina 

Szymańska

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310074889 000296661033844GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

NOWICKA-SZARAFIN 

MAŁGORZATA

 11,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013009073409680726745Ferma Drobiu Mateusz 

i Karolina Plewińscy

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6312106779950031942PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO SALUS 

SALUS K.CHRÓST 

J.OHDE SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501015708687257671456162Przedsiębiorstwo 

Handlowe  KUBA 

Złom-Opał-Wyroby 

Hutnicze-Owoce 

Andrzej Kubiński

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084103555916971453345PHU Amper Michał 

Jankowski

 0,1100Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9600Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 7,9580Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2000Żelazo i stal170405
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115012447851213610INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

LILIA GURZYŃSKA

 0,5440Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013013861046171047365PPHU LAWA MAREK 

PENKALA

 5,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0058Odpady spawalnicze120113

 0,0006Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0085Opakowania z papieru i tektury150101

 97,9000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z5701949717641018552ZAKŁAD PRODUKCJI 

OPAKOWAŃ 

TEKTUROWYCH 

KARTONEX S.C. 

MARIUSZ 

LASKOWSKI I 

WIESŁAWA 

LASKOWSKA

 12,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023100307976681058385LEKARZ 

WETERYNARII JACEK 

ALEKSANDER

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007477416211035027GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. LIDIA 

BĄKOWSKA-KARBO

WNICKA
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 0,0850Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000306874DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

PLESZEWIE

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 6,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084115342616970027511SMEKTAŁA SP. Z 

O.O.

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,3300Tworzywa sztuczne160119

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093028226366662111799KUBIK JJA sp.j.

 0,1360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111089507881389041GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SYLWIA 

KUCHARCZAK-HOJAN
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034100150566991053502Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Nowaczyk

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501010048170117780111367Apteka "AWICENNA"

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501013009105727773073140ONPLAST ONDERKA I 

WSPÓLNICY SP. J.

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 71,6000Opakowania z papieru i tektury1501016344352767822260110TEKILA Sp. z o.o.

 0,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4235Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103639643080 000267792082430NZOZ "Inter -Vita" Sp. 

z o.o.

 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015068966222466914MICHAŁ WIĄCEK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MICHAŁ WIĄCEK

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020008748805252094960Polski Związek 

Hodowców i 

Producentów Zwierząt 

Futerkowych w 

Tarnowie Podgórnym
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101146146651075456Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Rachwalik

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094100263736960001668APTEKA K. 

BORKOWSKA-HERNI

K

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032504104026171371479ZOZ MICHŁOWICZ 

Poradnia 

Stomatologiczna

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007813606171928841Indywidualna Praktyka 

Lekarska Maciej 

Antczak

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501012507563596211187240SKLEP 

WIELOBRANŻOWY 

Beata KOKOT

 0,1940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103302606619 000217822567073LEKARZE S.C. ALICJA 

MROZIŃSKA, CEZARY 

MURAWSKI

 773,8200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052507746826191473941GRZEGORZ GUGAŁA 

FIRMA GUGAŁA - BIS

 28,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 18,3650Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019598767842371261Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna lekarz 

dentysta Joanna 

Nowak

 861,1600Odchody zwierzęce0201062500127366180008867WYSOGLĄD 

REPRODUKCJA I 

WYLĘG DROBIU 

PIOTR WYSOGLĄD

 30,3200Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181

 38,7600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023022997787773229004GABINET 

WETERYNARYJNY 

"BAHATI" S.C. 

WOLSKA AGNIESZKA 

MAZURKIEWICZ 

KAROLINA

 0,2520Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053001758886191875326STOLARSTWO 

TAPICERSTWO 

"DARKO" GABRIELA 

FILECKA

 0,1290Inne niewymienione odpady030199

 0,0670Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0440Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506011316171549115ROMAN ZIOŁO

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501329146221575417GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA MAROSZEK

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308139947841111552Prywatny Gabinet 

Lekarski Lech Salita

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013019876317661990227Bonus Specto sp.k. 

(dawniej Bonus Specto 

sp. z o.o. sp.k.)

 24,7050Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0120Opakowania z papieru i tektury1501013019427527642661557DROGBUD Sp.z o.o.

 0,2660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania z drewna150103

 432,6400Płuczki i odpady wiertnicze 

zawierające ropę naftową

010505012216736 000985250008028PGNiG. S.A. 

WARSZAWA ODDZIAŁ 

Geologii i Eksploatacji

 5 920,9000Płuczki wiertnicze zawierające baryt i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010507

 19 295,0000Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010508

 12,7800Inne niewymienione odpady061099
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 15,9000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 40,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 9,0970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,3300Opakowania z papieru i tektury1501016345489167822191716Wiejski Stół dr 

Maryniak Józef 

Maryniak

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8520Oleje i tłuszcze jadalne2001252506636816221873793STYLOWA S.C. Anna 

Mielcarek, Marcin 

Mielcarek

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101146706981015598INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GABRIELA 

CZYWCZYŃSKA-MICH

ALAK

 375,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016346309837772808378Markar Sp. z o.o./ 

INWEST LIM sp.z o. o. 

sp. k.

 16,7800Gruz ceglany170102
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 142,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 198,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 429,2100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 11,2000Inne niewymienione odpady060399630011444"STOMIL-POZNAŃ" 

S.A.

 1,0000Czysta sadza061303

 57,9000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 6,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 32,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,7000Opakowania z drewna150103

 74,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 16,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 10,4000Żelazo i stal170405

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102695586681026505GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA KRĘGIEL
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 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A6342238877771590523Firma 

Usługowo-Handlowa 

"JAŚ-MEX" Andrzej 

Jaśkowiak

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011362706652909656Equadent sp. z o.o.

 0,0020Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013010688067772945767MECHANIKA 

POJAZDOWA 

REGENERACJA 

GŁOWIC 

SILNIKOWYCH ADAM 

WITTIG

 0,0010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,8100Opakowania z papieru i tektury150101DL31.10.A4102814216961004195P.H.P.U. AS 

AGNIESZKA 

SZYMAŃSKA-KACZY

ŃSKA

 0,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1224Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1650Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,3000Opakowania z papieru i tektury1501015702958807671215599Firma STIM Mirosław 

Stankiewicz
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 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514398917251218875GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOZNICZY JACEK 

WENERSKI

 0,0970Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104630170823PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USLUGOWE 

SPAWSTAL SP.ZO.O.

 2,0580Odpady proszków powlekających080201

 1,5730Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 468,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707920707631125281SOLIS OPIEKA 

PIELĘGNIARSKA 

MAGDALENA 

ORZECHOWSKA
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508487426171273995PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI BEATA 

WYREMBLEWSKA-LE

WANDOWSKA

 9 569,0000Odpadowa serwatka0205800004400297850002331OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA

 0,1300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z metali150104

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201826343890277931271874Gabinet Weterynaryjny 

AVI-LAB lek. wet. Piotr 

Buksak

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304418839720486509Anna Jędrzejczyk 

specjalista 

położnik-ginekolog

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101197416681299261Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Wanda Terka
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035702419507641487519GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO 

BOŻENA 

MOKRZYCKA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306753979720608220Gabinet Stomatologii 

Andrzej Zienkiewicz

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708414207641062837NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

JAN OLSZEWSKI

 0,4160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080048533207820025416"INTEX" OŚRODEK 

INNOWACJI 

TECHNICZNYCH I 

KOOPERACJI JERZY 

JAŁSZYŃSKI, MONIKA 

JAŁYŃSKA-JACKOWI

AK

 0,0490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053110993486651536070PRZEDSIĘBIORSTWO  

MEBLOWE  

WALDEMAR 

NAWROCKI

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7400Odpadowa papa170380

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032514643056191838526GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

KATARZYNA BLABUŚ

 1,0500Metale żelazne1912026301191187840005813Usługi 

Transportowo-Koparko

we Mirosław Sękowski

 0,9000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034105211216971052770Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Angela Dobrzycka

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033629434977811918132Genxone S.A.
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342598627781117828NZOZ VISUS 

PORADNIA 

OKULISTYCZNA

 0,1318Opakowania z papieru i tektury1501013003888227772656164Adrian Bącler

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033020099936551387831Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

Berta Rogus

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013406516171541036Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Ewa 

Talar

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3102992236661449639DENT Centrum 

Stomatologiczne

 645,3500Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011126301566457771365068URBAŃSKI Producent 

Szkła Hartowanego

 2,1000Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4000Opakowania z drewna150103
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 1,1000Opakowania z metali150104

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111231736981603510NZOZ Zespół 

Pielęgniarek 

Środowiskowo-Rodzinn

ych "KOMED" sp. c.

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396494157831519056DĘB-MET SP. Z O.O.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015097076222212065Profesjonalny Gabinet 

Podologiczny Maria 

Jarmuszczak

 26,9000Opakowania z papieru i tektury150101DG24.51.Z0013582297850001751PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"POLIN" Sp. z o.o.

 26,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055705062127640050306ROLHAND Krzysztof 

Grząbka Sp. j.

 0,2200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali150104
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Żelazo i stal170405

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506939726181351455Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ewa 

Balcerzyk-Swinarska

 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113009687787772434877"ELEKTROLAK" PHU 

Piotr Kaczmarek

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396941377881067343SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

CHIRURGICZNE LEK. 

MED. MARIUSZ 

GREBIENIOW

 1,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056306361737861088017Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"GIETAP" Krzysztof 

Koszyczarek
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 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305762937831083357PRAKTYKA 

LEKARSKA MAREK 

LEWANDOWSKI

 0,3400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040902093425620001232Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe 

Eksport-Import 

,,Martina'' Walczak 

Mirosław

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0001Inne baterie i akumulatory160605

 1,4000Tworzywa sztuczne1702033008224257822301636Folwark Wychowaniec 

Jędrzej Traczyński

 109,8300Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707729137641156805INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

BEATA 

GORĄCZKOWSKA

 2,1950Opakowania z papieru i tektury1501013010715606182100494Elektryk sp. z o.o.

 0,4750Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,7070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,1800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030048285987771544115NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - 

STOMATOLOGIA 

"OPTIMUS"

 0,1580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310018507791903876KATARZYNA 

WALKOWIAK-OCHMA

ŃSKA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395632285961109953Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Młodorzyńska

 28,5500Odpady tworzyw sztucznych0702133306069168210003150Firma Handlowa "RAY" 

Pelagia Świątek

 0,0000Odpady spawalnicze120113DM34.30.A0123450435261879614Tenneco Automotive 

Polska sp. z o.o. 

oddział w Swarzędzu

 10,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,1800Żelazo i stal170405

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030062288109231009678Dom Pomocy 

Społecznej dla dzieci 

prow. przez ZG.SS. 

OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015950786222711880Agata Jakszta- Pilc

 0,1550Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013110172446671542323NSZOZ ALFA S.C.

 0,1850Roztwory utrwalaczy090104
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 0,4093Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033105080986671197197Gabinet 

Ginekologiczny 

Krzysztof Bednarek

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083020976326671764590PPHU TUPALSKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019190617772612764Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Charzewska

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310592697841918272PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

ZDROWIE

 76,2630Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013019547787661989678Zakład Obróbki 

Precyzyjnej ZOP CNC 

sp. z o.o.
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 2,1470Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801014103127656981008144Gabinet Lekarski Rafał 

Łukaszyk

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701285507641527443Kontraktowy Gabinet 

Laryngologiczny 

Zdzisław Szelka

 153,7290Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182DA15.12.Z6309978607881666813IKO KOMPANIA 

DROBIARSKA SP. Z 

O.O.

 639,1300Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 617,9100  123.59Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 18,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,4300Żelazo i stal170405

 142,0400Skratki190801

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305960257791074351INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LECH 

BOKUN

 0,1380Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801133007706396172163814STEEL RBB SP. Z 

O.O. SP. K./dawniej: 

RBB-STAL J. 

BORUSIAK SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,5000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117
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 296,0900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1 476,9870Odpady spawalnicze120113

 1,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 49,1650Opakowania z papieru i tektury1501016343905107822256060FULTOM Sp. z o.o.

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0152Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0870Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,0450Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0270Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,6400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038915520056981577072INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAGDALENA 

WAJNERT
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 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396429109720951076NZOZ "SUPERMED" 

S.C.

 288,7600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053024111527822560421ZAPAROH sp. z o. o.

 91,1400Inne niewymienione odpady040299

 26,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania z metali150104

 72,0200Opakowania wielomateriałowe150105

 40,8100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6300Żelazo i stal170405

 2,5600Opakowania z drewna1501036311681657861478534ZAKŁAD 

USŁUGOWO-BUDOW

LANY IDZIASZEK SP. 

Z O.O.

 15,2100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,3800Odpadowa papa170380

 17,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201829304655038971007581KLINIKA 

WETERYNARYJNA  

JACEK GOŁAŃCZYK

 0,1310Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703065657661136475Usługi Pielęgniarskie 

Małgorzata Lewtak

 0,0033Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720433777671010064Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Danuta 

Pawlicka

 19,0000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314DE22.22.Z3103161866652131139DRUKARNIA 

WYDAWNICZA 

"TRANS-DRUK" 

Szeflińscy i Rosińscy 

sp. j.

 0,8690Inne niewymienione odpady080399

 1,6320Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 2,5000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 24,1000Aluminium170402

 795,3530Papier i tektura191201

 2,4000Opakowania z papieru i tektury1501016344184157772687472"RYSZARD NOWAK" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0470Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023027758717773239913CF Centrum Medyczne 

sp. z o. o.

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502035701365607640201490FIRMA 

DROGOWO-MOSTOW

A BETONTRYSK 

ANDRZEJ 

RYCKOWSKI

 145,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4100519686961023548Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Bródka

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101000162406WOJEWÓDZKI 

INSPEKTORAT 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1000Opakowania ze szkła150107

 0,1400Zużyte opony160103

 0,9000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,1978Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0260Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,0700Wody popłuczne i ługi macierzyste0707016310103307771800162FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA ZDZISŁAWA 

KŁOS

 0,2000Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 1,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,1000Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Opakowania ze szkła150107

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5550Zużyte opony160103

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1200Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106312371337821712320STOLARSTWO 

-DOMAGAŁA MAREK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307621047811277360Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta 

Chmielewska-Faba

 8,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043006933607792323709DUKO ENGINEERING 

SP. Z O. O.

 5,9400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053634534768481469311PHU Uni-Pal Iwona 

Wiza

 36,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202042509635035140165502 DROMICO sp. z o.o. 

sp.k./ "DROMICO" S.J. 

UBÓJ I HANDEL 

DROBIEM E. I  Ł. 

JĘDRZEJAK/

 20,4300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,4350Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6320Opakowania z drewna150103

 0,1150Inne niewymienione odpady190899

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101190407926SYGNITY SPÓŁKA 

AKCYJNA

 2,7800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 3,2800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112000103869661787639BIACOLOR SP.ZO.O.

 24,9500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 2,7300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 15,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052504499766191000705PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"WARTSTOL", LIDIA 

WARTECKA

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501015705360587640075482"Pal-Trans" s.j. Z. 

Danaj, T. Łukaszczyk, 

A. Perła, Z. Romanów, 

H. Serwa

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020047794577770008685P.H.U. "KLUMAX"

 0,2410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312045999950038915PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZY 

RODZINNYCH 

OCHRONA ZDROWIA 

S.C.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306752626651739123Specjalistyczna 

Praktyka 

Ortodontyczna Barbara 

Biedziak

 3,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086312309937772297363KOMUNIKACJA 

GMINY TARNOWO 

PODG. TPBUS SP.Z 

O.O.

 2,9500Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Filtry olejowe160107

 0,7500Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,7500Opakowania z papieru i tektury1501013002317606662022570"WYPIEKI 

ŚWIATA-PIEKARNIA 

RODZINNA" S.C.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1050Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,2900Opakowania z papieru i tektury1501013660937207773274401ZAKŁADY MIĘSNE 

WIWA A.J. 

WRÓBLEWSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1490Opakowania z drewna150103

 46,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101L75.23.Z0007911317841143144ZAKŁAD KARNY W 

GĘBARZEWIE

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania ze szkła150107
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 0,1380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 21,2200Żelazo i stal170405

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5600Papier i tektura200101

 31,7440Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 8,8600Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0650Papier i tektura1912010162953945222584889Universal Express 

Distribution sp. z o.o.

 1,2020Metale żelazne191202

 0,1150Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1090Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 4,9700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DH25.13.Z6315421617780151906P.P.H.U. "PRO 

PLAST" -MIROSŁAW 

CZERNIAK

 5,4700Metale żelazne160117

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z4103112636971313650F.U.H. JACEK 

MALEPSZY

 5,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 14,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013125489680315976Praktyka Indywidualna 

Usługi Pielęgniarskie - 

EDYTA MAJERZ

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700523207641440185Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski lek. 

med.Magdalena 

Świerczyńska-Nowicka

 0,0900Oleje i tłuszcze jadalne200125040007229 00063"BOJANOWE 

GNIAZDO" OŚRODEK 

CHARYTATYWNO-WY

POCZYNKOWY

 0,0036Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023504277831696999GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

4AID S.C. DOROTA 

KUCZKOWSKA, 

ALINA 

JANUCHOWSKA-BUL

SKA

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5700971567661088047INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

STOMATOLOG 

HALINA 

WOJTKOWIAK
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305553227861064755Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Bożena Szymoniak

 0,5800Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803123025467519721245920DRUKARNIA 

FLEKSOGRAFICZNA 

"IWOFLEX" SP.ZO.O.

 1,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,5450Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0470Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0150Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803172514712456172017490Zespół Szkół 

Publicznych nr 1

 0,1040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8500Opakowania z metali1501046345184537792215919MOBILI SERVIS S.C. 

PRZEMYSŁAW 

DOMINIAK, 

MAGDALENA 

MELINGER

 9,8110Miedź, brąz, mosiądz170401

 20,9830Aluminium170402

 0,2530Ołów170403

 2,4750Cynk170404

 424,5430Żelazo i stal170405
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015411197261738406Gabinet 

Stomatologiczny 

Marzena 

Cuchrowska-Peruga

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3102896506651039153SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH I 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ JERZY 

ŁUKASZEWSKI

 1,3100Opakowania z papieru i tektury150101H55.10.Z5720422197642346229HABENDA SP. Z O.O.

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1850Opakowania ze szkła150107

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013008891687642346086Szkoła Podstawowa 

im. Mikołaja Kopernika 

w Margoninie

 4,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102218186671007825INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA NOWAK 

JAROSŁAW
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 0,4200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015702704137661283671MAREK BRZEZIŃSKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

BRZEZIŃSCY w 

spadku

 8,4300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0300Odpady spawalnicze120113

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3040Aluminium170402

 3,0000Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100654076661022390GABINET LEKARSKI 

RYSZARD KUKAWKA
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4111331776971988951Leszczyńska 

Przychodnia Lekarska 

POZ sp. j.(dawniej 

Leszczyńska 

Przychodnia Lekarska 

Leśków-Kurkiewicz Sp. 

j.)

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z251581910 000256171840460NZOZ Ośrodek Zdrowia 

w Rusku s.c.

 5,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.11.B6315602367820022576"SPÓŁKA 

BRANŻ-METAL" 

MIECZYSŁAW HEBA I 

SYNOWIE

 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020048563537871020251Prywatna Lecznica dla 

Zwierząt Węgrzyn 

Czesław

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0750Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6342584507781395964APTEKA VERBENA

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083023000797831694836P.H.U. KUJAWA TJA 

Kujawa s.c.

 0,6000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0440Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0090Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,1390Metale żelazne160117

 0,0570Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0060Aluminium170402

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,2510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6396112237861513868PIELĘGNIARSKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "ELCOR" 

S.C.

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398477019231187026INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNYCH JULITA 

SZYMAŃSKA

 0,0150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013100038726650010029Zakład Wielobranżowy 

WRZOS Józef 

Wrzosek

 0,2000Zgary i żużle odlewnicze101003

 1,8540Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,4810Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0140Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0120Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0280Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2480Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024233799291716103Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

med. Aneta antczak

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2516234946222112990Salon Urody BUDUAR 

Agnieszka Błaszczyk

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2501426116221112947Prywatny Gabinet 

Okulistyczny Lidia 

Kluziak-Goncerzewicz

 0,0060Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801176398019987772527260TESGAS S.A.

 0,0715Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1195Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0770Tworzywa sztuczne160119

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0105Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0065Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0065Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,4100Żelazo i stal170405

 0,0050Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1700Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0810Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083006671087792247150AUTO-TRAK 

WI¦NIEWSCY Tomasz 

Wi¶niewski

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107
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 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039702550009231231661GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

AUGUSTYŃSKA-RABI

EGA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304752737831028163Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Konieczna

 0,0860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.11.C5700947557660005734PRZEDSIEBIORSTWO 

ROLNO USŁUGOWO 

PRODUKCYJNE 

AGRO-FARMER SP. Z 

O.O.

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093021781707842488827Apteka Rodzinna 

MEDFARM W. 

Salamon, P. Górski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509364816221731018RYBCZYŃSKA 

KATARZYNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033684353596060102523Specjalistyczne 

Gabinety Lekarskie 

"DANMED" Sp. z o.o.

 10,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012515282416191907753SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWO - 

ADMINISTRACYJNA 

"DOMANIN"

 0,0120Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające srebro

0901060003085257631748697ZESPÓŁ ZAKłADÓW 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W CZARNKOWIE

 0,0150Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,7880Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Żelazo i stal170405

 1,4440Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 2,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,4050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202278144918 000236422461991PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

NA LISINACH

 0,3000Inne niewymienione odpady0706996303850387781027841CLAR SYSTEM 

SPÓŁKA AKCYJNA

 2,3600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0780Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100100291195260152146WARBUD  S.A.

 4,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,5000Drewno170201

 1,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 282,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3110130806671041704GABINET USŁUG 

POŁOZNICZO 

PIELEGNIARSKICH 

HALINA TŁOCZEK

 0,5823Opakowania z papieru i tektury1501013015359007811231122Magdalena 

Tyszkiewicz

 0,1223Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6396478537822126191NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"STOMATOLOGIA" 

S.C.

 0,9200Opakowania z papieru i tektury1501011405676175291720456NGR Technologie Sp. z 

o.o.

 5,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1000Inne niewymienione odpady170182

 3,0000Żelazo i stal170405

 0,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6300307957831065721MOTO-SERVICE 

MAREK HOFMAN

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0260Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0350Metale żelazne160117

 0,0070Metale nieżelazne160118

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143656774877811934286MS BUDOWNICTWO 

sp. z o. o. sp. k.

 7,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,9400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 228,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306992519720783880KRZYSZTOF ŁUKSZA 

BIOGENICA- 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,9350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396392337772392529ZAKŁAD USŁUG 

MEDYCZNYCH 

"PROMED" SP. Z O. 

O.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700828587641350022PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KRYSTYNA SZADZIUL

 917,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301059322726599111768708ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY MICHAŁ 

DUBICKI

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183023170806972307290Art Of Law Kancelaria 

adców Prawnych 

Marek Śmigaj Anna 

śmigaj sp. partnerska

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033613122927792393466RAHL-MED

 0,1500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104I60.24.A0047362067750001935NIJHOF-WASSINK 

SP.ZO.O.

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 56,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2900Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 4,7720Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,1850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0080Zużyte opony160103

 16,6720Filtry olejowe160107

 4,6450Tworzywa sztuczne160119

 1,9130Szkło160120

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,2520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,8640Aluminium170402

 12,8620Żelazo i stal170405

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych1501023688487206681966237PPHU PE-FOL Dariusz 

Jędrzejczak

 0,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A3101523366650017675PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USLUGO

WE "HELKRIS" H. K. 

JAWORSKI

 11,2360Zużyte opony160103

 0,1130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,2500Zużyte opony1601032509414766211315666PUH Euro-Trans Maciej 

Spitalniak
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 0,0542Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032507196836191504676Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Małgorzata 

Machowicz-Wieczorek

 3,0600Opakowania z papieru i tektury1501016310540657831452116KRUŚ SP.ZO.O. SP.K.

 14,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3 758,7600Odchody zwierzęce020106A01.24.Z6395910357771375670FERMA DROBIU 

KINGA I GERARD 

KARPISIAK

 7,6400Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,0750Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102631013014PHU AUTOM MICHAŁ 

TOMASZEWSKI

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0800Zużyte opony160103

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,1990Tworzywa sztuczne160119

 0,0290Szkło160120

 2,7500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0172Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162509429616191844171BIO-VITA 

G.Lach-Jeziorna, U. 

Zimoch-Woźniak Sp. j.
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 0,1406Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 15,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052514867039680314333Firma Produkcyjno 

Handlowo Usługowa 

Sławomir Tułacz

 0,2500Metale nieżelazne1601183690770706222811707Ośrodek Szkolenia 

Kursowego Pawlicki 

sp. z o.o.

 4,3200Żelazo i stal170405

 11,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012510222866191890455INTOP Sp. z o.o.

 0,2000Opakowania z metali150104

 46,3800Żelazo i stal170405

 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023647403736222465033Gabinet weterynaryjny 

Max-Vet Mateusz 

Sekula

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301055790 000286222702289NIEPUBLICZNY 

ZOZ AL-MED S.C.

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.B0048280327790005299WIELOBRANŻOWE  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "DĄBROWA" 

WIKTOR 

DANIELEWSKI

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Filtry olejowe160107

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0264Opakowania z papieru i tektury1501013016470207811441569INPACK MASZYNY 

PAKUJĄCE I FOLIE 

PAPIEROWE 

WŁADYSŁAWA 

HARAJEWICZ

 0,0038Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083023600707831697177CCS DRUK 

CYFROWY SP.ZO.O.

 0,0300Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0800Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,1280Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0350Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 1,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013806570627641741314KAS-TEAM 

AUTOSERWIS 

Kasprzak Mirosław

 0,3350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania z drewna150103

 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0540Filtry olejowe160107

 2,2780Żelazo i stal170405

 0,5100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080163642095272312319CELSA "HUTA 

OSTROWIEC" Sp. z 

o.o.

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 25,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0028Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 595,9400Inne niewymienione odpady160799

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310073418 00038NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

LEKARSKA 

"KLECZEW" 

KRYSTYNA PILC

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103311084393 00024NZOZ "BMM" S.C.

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103655726991247637Prywatna Praktyka 

Lekarska 

Ginekologiczno - 

Położnicza Wojciech 

Guliński

 4,8200Opakowania z papieru i tektury1501016301811467820070167"DRUKARNIA  

WIŚNIEWSKI"   

Krzysztof  Wiśniewski

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055703146657641827286PDP "HOLZ" SP.ZO.O.

 0,6000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 5,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3110Żelazo i stal170405

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6397651107771707729Ginekologiczno-Położni

czy Gabinet Lekarski 

Tomasz Olejniczak

 3,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033679596757671706788ZAKŁAD 

MASARNICZY Sp.  z 

o.o.

 0,1800Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,8060Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013101426456670005416BASTRA-BAZAMECH 

SP. Z O.O.

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101725256970002988Specjalistyczna 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska Grzegorz 

Pudliszewski

 129,2600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083600334089721251866AN STUDIO S.A.

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

2774



 0,9690Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 11,7800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509792086221606282LABORATORIUM 

ANALITYCZNE 

"ANAL-MED" 

JONCZYK MARIA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510091339680061197INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ LIDIA 

MIGASIEWICZ

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396592247811161172INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARIA 

KRZYŻANIAK

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080148449511230831053CRAMO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107
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 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053028425386681274924WOOD-ART DARIUSZ 

MICHAŁOWICZ

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312030007841975471OLR PRONUS - EWA 

KORZENIOWSKA - 

WRÓBLEWSKA I 

PARTNERZY - 

LEKARSKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009884629291598158MAŁGORZATA 

KOZŁOWSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102709666971443602Prywatny Gabinet 

dentystyczny Renata 

Handke

 18,8800Opakowania z papieru i tektury1501013007977277822424244MM BROWN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 18,6900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,0010Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 3,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093014580687822503073TARA S.C. Jolanta 

Dropek Witold 

Puchalski

 0,0490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082508165646211036848Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Roman 

Włodarczyk

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0650Inne niewymienione elementy160122

 0,0720Żelazo i stal170405

 12,5200Inne niewymienione odpady040199DC19.30.A6302719617841002024ZAKŁAD PRODUKCJI 

OBUWIA "KORNECKI"

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082516261796221284157"BOL-MAX" 

BOLESŁAW 

IDZIKOWSKI

 0,0710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9900Żelazo i stal170405

 151,1680Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013673368336222804498Piwek Centrum 

Obróbki Numerycznej 

sp. z o.o. sp.k.
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 30,5510Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,3500  0.00Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3340Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,0450Aluminium170402

 21,3200Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100483506651049973Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marek Sauczek

 6,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013001834516070024463ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JAN 

IGNACZAK, 

GABRIELA IGNACZAK 

S.C.

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102997286981331856INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA 

FLORKOWSKA 

CHIRURG STOM.
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 5,4000Inne niewymienione odpady040199DC19.30.A0008426096210004243SPÓŁDZIELNIA 

PRACY PRZEMYSŁU 

SKÓRZANEGO 

"ASKO"

 1,3500Inne niewymienione odpady040299

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 5,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,9350Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.50.Z6395975237661663149Gospodarstwo Rolne 

Nieświastowice I. 

Migas, J. Nadolny 

Spółka Jawna

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1770Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1650Opakowania z drewna150103

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,4000Żelazo i stal170405

 0,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086311881629720816059TRANSPORT 

BAGAŻOWY JACEK 

NIKLEWSKI STACJA 

KONTROLI 

POJAZDÓW

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0019Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013007375606381527628Usługi Rusznikarskie, 

Sprzedaż broni 

"GUNSERVIS" 

Aleksandra Kamińska

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0003Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184102349016971005405Przedsiębiorstwo 

Inwestycji 

Budowlanych  Ryszard 

Wielebski

 0,0026Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0580Inne niewymienione odpady040199DC19.30.A5705012907660005912TIGER SWISS SP. Z 

O.O.

 0,0380Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0670Inne niewymienione odpady040299

 0,0150Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0760Inne niewymienione odpady070299
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 0,1750Odpady proszków powlekających080201DL31.50.Z6344595497861225299EKOMAL MARCIN 

GŁOWACKI

 5,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 59,3800Żelazo i stal170405

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych1501023000858507772852959"DMT" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 33,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 13,6200Opakowania z papieru i tektury1501013018029797792145538NOVABOX 

AGNIESZKA 

PTASZYŃSKA

 0,0200Popioły lotne z węgla100102251496713 000256190004032EDWARD JÓZEF 

WALCZAK "INTER 

PAPIER POLSKA"

 0,0850Odpady tworzyw sztucznych0702133005865397671206465FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWA "AS" 

ANDRZEJ STEFANIAK

 0,0300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023638425459970149368Gabinet Weterynaryjny 

Wojciech Juszczak
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 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033664894346961844825Gabinet 

Kosmetyczno-Podologi

czny "Dosieńkowe" 

Dobrochna Suwiczak

 3,9500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056307491157771753155DOORS E.R.J. 

KUBIAK SP. J.

 2,2000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Żelazo i stal170405

 850,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.11.Z3000970207641027657PPH ROMAN 

GRZĄBKA

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023667985899241765370Usługi Weterynaryjne 

lek. wet. Marek 

Ogiński
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 0,2240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000910456652554325NZOZ 

STOMATOLOGIA B&S 

DENT LEK. ŁUKASZ 

BALCERZAK

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136306313947791228386SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY DR N. 

MED MAREK PAWLIK

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501013015606027773186789EUROWARTEX SP. Z 

O.O.

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0450Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 7,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 1,0320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083103173306552170694AUTO MIRMAR S.C. 

M. 

SZCZEPANKIEWICZ, 

M. LIS

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 23,5110Zużyte opony160103

 0,3140Filtry olejowe160107

 0,0870Płyny hamulcowe160113

 0,5090Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 625,3100Metale żelazne160117

 49,4600Metale nieżelazne160118

 16,3150Tworzywa sztuczne160119

 11,0500Szkło160120

 0,0150Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 4,7890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1330Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802029700572279230022300USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

KRZYSZTOF DĄBSKI

 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005520309680371259Urzad Gminy Żelazków

 6,8500Odpadowa tkanka zwierzęca0202022514709326221778356RZEŹNICTWO-WĘDLI

NIARSTWO-HANDEL 

ANTCZAK ROMAN

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311787037861482955Pielęgniarski Ośrodek 

Medycyny Szkolnej 

"MEDERI" s.c.

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086305856077841042147ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ I 

BLACHARSTWO

 0,0460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Filtry olejowe160107

 1,0400Metale żelazne160117

 0,1940Tworzywa sztuczne160119

 0,3252Opakowania z papieru i tektury1501013009566116211329906PPHU VIOLETTA 

BIELARZ

 0,0597Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102789886651186813NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

MELVITA MELANIA 

SOSNOWSKA

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012507002066171577198ZAKŁAD 

ŚLUSARSKO-KOTLAR

SKI JACEK 

WRÓBLEWSKI

 3,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0450Odpady spawalnicze120113

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001636327822247724GABINET 

DENTYSTYCZNY 

MARIA 

PISKORSKA-GORZEL

AŃCZYK

 0,0040Opakowania z papieru i tektury1501013022967457671697049ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

OKONKU

 0,0160Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Żelazo i stal170405

 17,3400Skratki190801

 390,0000  69.54Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312677437851119874INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ 

ŚRODOWISKOWO 

RODZINNEJ 

MAŁGORZATA 

JANISZEWSKA

 0,0320Opakowania z papieru i tektury1501013017479216070044939MARGAT Marcin 

Szumowski

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803120000015257770005497UNIWERSYTET 

EKONOMICZNY W 

POZNANIU

 0,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1480Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5690Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 2,1300Opakowania z papieru i tektury1501014101887796980010771PPH MALPOL 

STANISŁAW MALICKI

 2,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4900Opakowania z metali150104

 3,0000Skratki190801

 0,7000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063012165207642294567Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Karol 

Nogalski

 0,8420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,6700Żelazo i stal1704052721291549540005359BUMECH S.A. W 

RESTRUKTURYZACJI

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033017619806172026224Gabinet Lekarski Jakub 

Fischbach

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516262516222531959Grupowa Praktyka 

Lekarska s.c. Danuta 

Kicińska-Drewnicka 

Michał Drewnicki

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych1501026345673457772764770PRZEDSIĘBIORSTWO 

DROBIARSKIE 

"MARK-DROB" SP.J. 

IRENA I PIOTR 

MARKIEWICZ

 0,8950Tworzywa sztuczne1601193105089746680002230Przedsiębiorstwo 

Produkcyjne Handlowo 

Usługowe "Artex-t" 

TADEUSZ 

CHORĘZIAK

 1,8560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142505080646220008550ZHU XERO-SERVICE 

MIROSŁAW 

LEŚNIEROWSKI
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 0,3270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053002351077822140529MK MEBLE 

KRZYSZTOF 

MAĆKOWIAK

 4,6600Opakowania z drewna150103

 0,3820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1650Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082502856066221284358AUTO SERWIS 

Mirosław Morisson

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103300072817 000297822494718NZOZ 2L MED 

B.LIWEŃ, U. LIWEŃ 

S.C.

 0,1600Odpadowa masa roślinna0201033019023799680968721Grupa Producentów 

Warzyw Wanga sp. z 

o.o.

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112G50.20.A4102589946971027861LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE ZENON 

SIERACKI

 0,0100Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0130Inne niewymienione odpady080199

 0,0100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0150Opakowania z metali150104
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 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100489986651042439PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

ANDRZEJ 

KONDRATOWICZ

 0,0050Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801172506088779680085329Stolarstwo Dariusz 

Dobowolski

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025705153307641280758Gabinet Weterynaryjny 

Krzysztof Solecki

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3013481096080066865INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

AGATA 

RATAJ-KULMACZ

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013568995140256848GABINET 

KOSMETOLOGICZNY 

"FANABERIA"

 0,3000Odpady tworzyw sztucznych070213G51.90.Z6300251857820010515"HERLITZ" SP. ZO.O.

 34,8500Opakowania z papieru i tektury150101
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 3,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,8200Opakowania z drewna150103

 0,2200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1800Opakowania ze szkła150107

 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 4,5300Żelazo i stal170405

 424,2800Papier i tektura191201

 0,0450Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

0901083116115336681108226KODAK EXPRESS - 

CYFROWY ŚWIAT 

PIOTR PRZEKWAS

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4570Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 143,6700Odpady tworzyw sztucznych0702133003446126182035070PW PWF sp. z o.o.

 92,2360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 33,3600Opakowania z drewna150103

 8,5900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022505393146221806963BLACHARSTWO 

BUDOWLANE,DEKAR

STWO,PRODUKCJA,H

ANDL.ART.PRZEM.

-ROMAN 

RYSZKIEWICZ

 1,7100Żelazo i stal170405

 0,4600Filtry olejowe1601073805485457642691765Gólcz i Synowie Sp. z 

o.o. Sp. K.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025083776172156530SALON 

KOSMETYCZNO - 

FRYZJERSKI 

"BEAUTY" ANITA 

WOJTCZAK

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342081617791904226INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

STOMATOLOG 

AGNIESZKA WÓJCIK

 0,0060Inne niewymienione odpady0801995701997387660011284Władysław Szulc 

Auto-Handel, 

Lakiernictwo i 

Transport Samochodów

 0,0180Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0260Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Filtry olejowe160107

 3,2600Metale żelazne160117

 0,0750Tworzywa sztuczne160119

 0,1900Szkło160120

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025700235777660005668Produkcja Odzieży 

Roboczej Jamroży Jan 

Jamroży

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 3,3100Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B2505416766210000765PPHU BO-MOT 

BOŻENA KULIŃSKA

 62,3000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223003202676060031645NORDSIGN XLP SP. Z 

O.O.

 0,8200Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 94,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034110420106971055165Indywidualana 

Praktyka Lekarska 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Wąsiak

 56,5060Odpady tworzyw sztucznych070213DI26.13.Z0223728138971797844MUDEUNG Electronics 

Poland sp. z o.o.

 1 624,1500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,2700Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,7900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 4,0060Inne niewymienione odpady130899

 12,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 11,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 50,0000Opakowania z drewna150103

 4,8600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0840Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,3490Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3020Zużyte opony160103

 5,2600Metale żelazne160117

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0650Opakowania z papieru i tektury1501013010096436211528221PHU Agro-Trak Błażej 

Michalak

 0,1280Opakowania z drewna150103

 2,6400Zużyte opony160103

 93,0150Metale żelazne160117

 1,5620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080122649131130888326CARRIER POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,6000Żelazo i stal170405
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 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010322409720954703SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARCIN 

PRZYBYLSKI

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007423825961606019Indywidualna Praktyka 

Lekarska Luiza 

Turowska - 

Andrzejczak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509156229680327867INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ VIOLETTA 

JERZ

 1,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z4100338936961024648PHU HANDEL 

ZŁOMEM ZEON 

HOJNY

 7,2000Zużyte opony160103

 0,8600Filtry olejowe160107

 0,5200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 311,3400Metale żelazne160117

 4,2300Metale nieżelazne160118

 17,1200Tworzywa sztuczne160119

 7,4000Szkło160120

 3,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022510032026222376358Gabinet Weterynaryjny 

Jasik Wojciech

 0,0099Odpady zawierające rtęć0604046309991197770003274AQUANET  S.A.

 0,2620Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,2050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0280Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,0770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2797



 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 22,9670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1810Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,1290Inne baterie i akumulatory160605

 0,3600Szkło170202

 7,7190Tworzywa sztuczne170203

 0,0040Aluminium170402

 309,8000Żelazo i stal170405

 0,3680Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 5 700,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 3,3850Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 947,3800Skratki190801

 1 898,4200Zawartość piaskowników190802

 81 816,2200  17,646.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2 317,1000  229.90Osady z klarowania wody190902

 1 469,3800  937.20Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 1,8000Żelazo i stal1704052781461206261064433FHU AKSON-1 

WEZNEROWICZ

 0,3200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063020134867671584983F.U.H. MECHANIKA 

POJAZDOWA 

WALDEMAR GLUGLA

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 36,0820Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046320774187810023284AGRIFIRM POLSKA 

Sp. z o.o.

 120,9030Odpady z produkcji pasz roślinnych020381
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 4,8100Inne niewymienione odpady020399

 24,8310Opakowania z papieru i tektury150101

 27,4760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3950Opakowania z drewna150103

 36,9500Opakowania wielomateriałowe150105

 1,8690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,5150Metale żelazne160117

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 18,7090Żelazo i stal170405

 0,3720Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0140Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107K74.81.Z2506574276211256768FOTO TADEUSZ 

SZAJDA

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne baterie i akumulatory160605

 0,4800Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 0,7800Opakowania z papieru i tektury1501014115353497851698872GATEWAY POLSKA 

SP.ZO.O.

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509512046221956384INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGNIESZKA 

GÓRCZYŃSKA-BORO

WIAK

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033690199246981848878RMEDIC Sp. z o.o.

 0,6240Zmieszane odpady opakowaniowe1501063026542226222785051Atrom sp. z o.o. sp. k.

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0190Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1140Inne baterie i akumulatory160605

 0,0300Żelazo i stal170405

2800



 0,3700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085705538787641202741TIP-TOP PRZENOŚNE 

SYSTEMY 

SANITARNE 

WYNAJEM SERWIS 

USŁUGI 

ASENIZACYJNE 

MAREK TABAŁA

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4200Inne niewymienione odpady170182

 5,1400Skratki190801

 580,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A0041072906970010947POL-LEIM-HOLTZ Sp. 

z o.o.

 2,7510Inne niewymienione odpady030199

 23,1990Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,0600Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

2801



 1,9000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,9200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z metali150104

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,8600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9670Metale żelazne160117

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 20,2290Żelazo i stal170405

 1,7700Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 5,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012508618379680376682PPHU Promech 

Mieczysław Kasza

 116,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2620Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0320  0.00Wodne ciecze myjące1203013100430676671004666Mechanika i 

Blacharstwo 

Pojazdowe Sławomir 

Głuchowski

 0,5630Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0830Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,1500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1880Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,1760Żelazo i stal170405

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133014014827822497473INSO-TECH USŁUGI 

DDD HUBERT 

WIELEMBOREK, 

MARIUSZ PACHOŁEK 

S.C.

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086341981107772583956MEZON INSTAL 

SERWIS SP. Z O.O.

 0,1150Freony, HCFC, HFC140601

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0790Opakowania z papieru i tektury1501013813436215562456222Adam Pniewski

 0,0520Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000194814ZESPrt SZKrt 

ZAWODOWYCH NR 1 

IM.POWSTANCrW 

WLKP.
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 1 777,8750Opakowania z papieru i tektury150101DN37.20.Z4114174959950069904PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

PRZEMYSŁAW 

OLEJNIK

 5 241,4660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 831,8610Opakowania z metali150104

 31,2500Opakowania wielomateriałowe150105

 784,2800Opakowania ze szkła150107

 56,1900Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 49,2200Inne baterie i akumulatory160605

 191,4700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4 819,5070Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 46,7800Aluminium170402

 1 042,2180Żelazo i stal170405

 497,1700Papier i tektura191201

 376,3940Metale żelazne191202

 4 425,8530Tworzywa sztuczne i guma191204

 948,8700Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 290,2000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 11 036,1500Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 18 459,0220Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135
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 1,7600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010033692146170254004S.C. ŚLUSARSKO 

KOTLARSKA A.H.M. 

SIEMKO

 4,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2000Odpady spawalnicze120113

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024913816222783738Przychodnia Rodzinna 

Magdański

 3,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053660174686972328760Toyocar sp. z o.o. 

sp.k.

 5,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2500Zużyte opony160103

 1,2000Metale żelazne160117

 0,6940Tworzywa sztuczne160119

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,9000Odpady betonowe i szlam betonowy1013146305786887790033255"Betoniarnia-Dopiewo" 

Marek Wrębel, 

Jarosław Rybak
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 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 12,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 3,5000Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115605777851469752Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

TEHADENT

 1,8900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063016094556972289304Auto Leszno sp. z o.o.

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3600Filtry olejowe160107

 0,9200Metale żelazne160117

 0,2400Szkło160120

 0,5480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5600Odpadowa tkanka zwierzęca0202024114326789231350638GOSPODARSTWO 

SPECJALISTYCZNE 

HODOWLA DROBIU - 

Adamowo 65F PIOTR 

LORENZ
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 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022513559936222230287ZAKŁAD HANDLOWO 

USŁUGOWY ROLBUD 

URSZULA MUS

 1,5700Opakowania z tworzyw sztucznych1501026399534847772548701REMAR SP. Z 

O.O./BEVO sp. z o.o.

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083001860189720580496AUTO-WSPOMAGANI

E Tadeusz Rubasiński

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3800Opakowania z papieru i tektury1501013642341219950204779FHU Weronika Olejnik

 1,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013025431846060092606LECHO-TRANS Sp. z 

o.o.

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,2500Zużyte opony160103

 354,8600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212G51.57.Z3027618706652994969PW Komex sp. z o.o.

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304467807791070086GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

OLEJNICZAK

 0,0850Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804096303070097821010753"CONNECTOR"  

SP.ZO.O. Sp. K.
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 0,3750Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 1,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9400Opakowania z drewna150103

 4,0010Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,6980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6950Żelazo i stal170405

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036395554017661653292NZOZ "Konsyliarz"

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308502007851356812NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ALFA-DENT" SYLWIA 

LATUSZEK-ABRAM

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013155299680306948Praktyka Indywidualna 

Usługi Pielęgniarskie - 

VIOLETTA KOBZA
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 3,1370Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603806302515277771001946"PIEKARNIA-CUKIERN

IA" KRZYSZTOF I 

LESZEK NOWACZYK 

SPÓŁKA JAWNA

 2,6750Oleje i tłuszcze jadalne200125

 25,8400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201014111357336961358881FUH JEGGER 

ŁUKASZ 

KASPERKOWIAK

 3,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,3940Metale nieżelazne160118

 0,0088Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216E41.00.A3002182676961779111BORECKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z O. 

O.

 39,0000Skratki190801

 8,0000Zawartość piaskowników190802

 860,0000  129.72Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015081166181288573Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Marta 

Filipowicz

 2,5000Odpady proszków powlekających0802019705437617671102122OGRODY Knajdek 

Ryszard

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3101168206651038811PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TERESA 

JAKUBOWICZ-SZTOR

CH
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306225447851200978Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Klaczyńska

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033628446836222790827Indywidualna Praktyka 

Agata Idzikowska

 1,4300Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010010751416680001271"SPOŁEM" 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW W 

TURKU

 35,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 7,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 68,3140Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033100747606681022683GABINET 

LARYNGOLOGICZNO-

ALERGOLOGICZNY 

CZESŁAW IDZIK

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033623916557811914660Badeja Dental Clinic 

s.c.

2810



 85,6600Opakowania z papieru i tektury1501016101882017740001454POLSKI KONCERN 

NAFTOWY ORLEN 

S.A.

 28,7340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,0900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1590Opakowania ze szkła150107

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,5010Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396607307771438407Gabinet Pielęgniarki 

Szkolnej 

JOL-MEDICAL Jolanta 

Matusik

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111086306971454764Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny Zofia 

Oleradzka

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003235806681705212PRACOWNIA TERAPII 

NATURALNYCH 

KATARZYNA 

MAĆKOWIAK

 81,9100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053116263456661992800WINTECH 

PRODUCTION GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 43,5000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,8950Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6400Opakowania z metali150104

 2,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081013193449471980505Premium Arena JTB 

sp. z o.o. sp.k.

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3100Filtry olejowe160107

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3002653096172128433GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

S.C. A. 

RATAJCZAK-ZIELENIE

WSKA I M. 

RATAJCZAK

 51,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

1010083004738877773028808NORSON Sp. z o.o. 

sp.k.

 80,5900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3660Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1300Żelazo i stal170405
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312575617861283138INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

BARBARA BŁASZAK

 0,0100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013004326879680729005PHU Tomar Tomasz 

Bruź

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Metale żelazne160117

 0,0040Metale nieżelazne160118

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035720525607631053481Specjalistyczna 

Poradnia 

Położniczo-Ginekologic

zna Eugeniusz 

Zworecki

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213A01.50.Z632071195 000287790047300Gospodarstwo Rolne 

Mariusz Łuczak

 1,7410Żelazo i stal170405

 2,4800Inne niewymienione odpady1701826305827967871030717Blacharstwo Dekarstwo 

Usługi 

Ogólnobudowlane 

Dariusz Pławski

 1,6200Odpadowa papa170380

 0,7200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012500057136170252672ZAKŁAD 

KOTLARSKO-INSTALA

CYJNY RAFAŁ 

GROBELNY

 0,6250Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 46,5250Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2090Odpady spawalnicze120113

 0,0920Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025189097811887437MULLER I PRZĄDKA 

SP.J.

 0,6400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116302264527770017684Nowaczyk Artur 

Tomasz Rolldruk 

Producent Etykiet 

Samoprzylepnych

 26,9600Opakowania wielomateriałowe150105

 2,2300Opakowania z metali150104G50.20.A6309735457821921408LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE 

TADEUSZ 

KOSMOWSKI

 0,4300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Zużyte opony160103
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 154,3500Żelazo i stal170405

 26,4000Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509339566222300409NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA  

"STOMATOLOGIA-PIE

CHOTA S.C."

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023867217811837014Mdent Stomatologia 

Magdalena Grabarek

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396194897822120596GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

-STOMATOLOGIA s.c.

 3,6670Opakowania z papieru i tektury1501012510056036180031665ZPUH POLDAR 

DARIUSZ ROGALA

 9,3070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142504357806220025011"AKME" SP. Z O.O.
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 7,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 15,4000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 9,3500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.11.Z4102749706971049957PPHU "JOHN" PAWEŁ 

JOHN

 18,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych0702134115494176972013298PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

PRAISTON MARIUSZ 

PRAIS

 0,2060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2504912636211052563STANIÓW ELŻBIETA

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082506868256991466109P.P.H.U. "Mechanik" 

Marek Kaczkowski

 0,0010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6900Mieszaniny metali170407
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007337109720921891SOKOŁOWICZ 

PAWEŁ Indywidualna 

Praktyka Lekarska

 0,2200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007926067811607455PAWEŁ UCHMAN 

"PANACEA" 

SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

MEDYCZNE

 3,2800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013016097006172196392Inter-Agri sp. z o.o.

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9350Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,1000Inne niewymienione odpady190899

 1,1500Opakowania z tworzyw sztucznych1501023015596807811856715GREENQL SP.ZO.O.

 51,6000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6310148877831059488Gabinet 

Stomatologiczny W. 

Ciesielski

 0,0450Odpady tworzyw sztucznych0702135720836557642276575Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

GEMET Grzegorz 

Tłuczek

 30,7870Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2 110,9000Opakowania z papieru i tektury1501013010953066991927510METALIKA 

RECYCLING SP. Z 

O.O.

 15 421,6780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 689,0100Papier i tektura191201

 15,2000Metale żelazne191202

 4 601,7220Tworzywa sztuczne i guma191204

 89,6200Szkło191205

 998,0000Tekstylia191208

 161,7800Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 415,9940Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,2000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

0803135721137877661814795MARCIN ZBOROWSKI 

"MAZ-KOMPUTERY"

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102K74.81.Z3002823907822352349LABORATORIUM I 

STUDIO 

FOTOGRAFICZNE 

RAW S.C.

 0,0610Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0790Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103641627757773261114Kruszywa Krzywiń sp. 

z o. o.

 0,0130Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0450Opakowania z drewna150103
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0600Metale żelazne160117

 0,0950Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011779326681395734Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Winnicka

 6,4850Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.52.Z5700412047631003023ZAKŁAD OBRÓKI 

ALUMINIUM "ZOBAL" 

KRZYSZTOF 

ZAKRZEWSKI

 0,5340Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0210Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 24,0970Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 193,1110Alkalia trawiące110107

 0,2380Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 74,2310Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5650Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 34,7370Opakowania z papieru i tektury150101

2819



 3,1820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,9400Opakowania z drewna150103

 0,6150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0180Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4680Żelazo i stal170405

 0,0110Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 496,7600Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814
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 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033617698096222789304Studio Tatuażu 

Desdemona Ink Anna 

Zając

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4111075996981001389Family Dental Club

 64,7750Żelazo i stal1704052507151206211231946PPHU SCORPION

 0,0360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.50.Z0004794516170000278ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102506684026221873095Salon Fryzjerski 

Violeta Smolińska

 0,0035Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803188100573908521023887BT TOPBETON Sp. z 

o.o.

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9156Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6980Opakowania z drewna150103

 0,0256Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0650Opakowania z papieru i tektury1501015702340967641121913Pracownia Inżynierska 

Ochrony Środowiska 

ZBYTECH Zbigniew 

Kiełbowicz

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6396493037811647153NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"ZDROWE ZĘBY" S.C. 

E. 

WICHERSKA-FILIPIAK

, A. JAŚKIEWICZ, E. 

ROSOCHACKA

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,6000Zużyte opony1601033002587526961784572TOTEM sp. z o.o.

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6200Żelazo i stal170405

 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.22.Z0081172277631013122ZUH MAJ-CAR 

ZBIGNIEW MAJEWSKI
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 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Papier i tektura1912012503518756221284401KANTOR WYMIANY 

WALUT WOJCIECH 

KRZESIŃSKI

 1,2100Skratki1908012506083409680390877PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE 

"AGROŻEL" Sp. z o. o.

 270,0000  40.23Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033114996226661757192GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA GACZYŃSKA

 0,1470Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112508558776180015933Urząd Miejski w 

Kaliszu

 0,1730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2660Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,9300Drewno170201
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 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033026164577773235269CENTRUM 

MEDYCZNE 

DˇBRÓWKA B±k 

Juszczak sp. j.

 0,9700Opakowania z papieru i tektury1501013007660696972226261Apteka Św. Pawła

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707932697671449179PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ MEDJAST 

S.C.

 152,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z5705326007660002339MECHANIKA MASZYN 

I URZĄDZEŃ 

ROLNICZYCH 

TOMASZ PINKOWSKI

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania z drewna150103

 1,3240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103
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 1,1880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.E1411509481070008817AFFIDEA SP.ZO.O.

 0,0570Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 5,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602147501994818351420335"KOZIELSKI" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0650Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

2001353116152066681141212ELDOM DARIUSZ 

WYSOCKI

 1,9750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083002379007772927284BŁAŻEJ 

SKOWROŃSKI 

PRZEDSIEBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

'BIOSTAL'

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,1000Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,2050Płyny hamulcowe160113

 0,7600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 331,7700Metale żelazne160117

 6,2400Metale nieżelazne160118

 18,8800Tworzywa sztuczne160119

 6,4000Szkło160120

 2,5200Inne niewymienione elementy160122
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 0,4900Inne niewymienione odpady160199

 4,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,7000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092507535336191753480EKOSYSTEM 

Sławomir Glazik

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033669505029231607741IDEAL WOMAN Marta 

Wojciechowska

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708907077671061883INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIARSKA 

HALINA GOGOŁEK

 1,4800Opakowania z papieru i tektury1501017811618654P.P.H. 

CHEMKONFEKT s.c.

 9,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DK29.13.Z6302446747811001712FABRYKA  

ARMATURY "HAWLE" 

SP.ZO.O.

 0,3450Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,2120Odpady proszków powlekających080201

 0,0650Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 109,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 35,5700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,7300Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 3,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 5,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 14,1400Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033619596687851695856TATTOO FACTORY 

Sławomir Idczak

 0,0460Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080009793147870000737ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

ROŹNOWIE

 2,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116022216661216668PRZYCHODNIA 

RODZINNA I 

SPECJALISTYCZNA 

"KACZMAREKMED"
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304829947841345014Indywidualna 

Specjaliostyczna 

Praktyka Lekarska 

MARZENA 

SZCZEPAŃSKA

 22,9500Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010004371747220002329Spółdzielnia 

Mleczarska 

MLEKOVITA

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 118,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 17,9810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 5,8600Żelazo i stal170405

 50,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 38,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055700307557660000139ZAKŁAD HANDLOWO 

USŁUGOWY 

"DREWPOL" 

KRZYSZTOF 

JAGIEŁŁA

 1,9900Inne niewymienione odpady030199

 10,8400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0200Inne niewymienione odpady040299

 0,0010Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0010Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Opakowania z drewna150103

 0,0040Opakowania z metali150104
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 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0036Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Tworzywa sztuczne170203

 0,4400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308431337841653767GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. DANUTA 

MŁYNKIEWICZ

 0,0800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DN36.11.Z3103243006651492556Jarosław Zbierski 

ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY 

"INSTAL-KRAN"

 0,3630Aluminium170402

 11,0000Żelazo i stal170405

 3,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105O92.32.Z0002788827781003125TEATR POLSKI W 

POZNANIU

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 49,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 4,0000Osady i szlamy z fosforanowania110108DJ28.51.Z2508639836222258564ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

GALCHEM-ZAP SP. Z 

O.O.

 2,2500  2.25Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 1,4020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

1601146396735377772416632PPHU Bartosz Guzik

 23,8000Metale żelazne160117

 0,2000Metale nieżelazne160118

 6,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,6320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085700703707641011509Zakład 

Uslugowo-Handlowy 

Marek Oleszczyk
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033002827407822001029Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Magdalena 

Kubaczyk-Łoś

 0,0608Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133806597187991998306ZESPÓŁ SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNY W 

PAWŁOWIE ŻOŃSKIM

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033680973886961195344Tattoo Studio Italia 

Grobelny

 8,1600Opakowania z papieru i tektury1501011406076301132626553MEDIA MARKT 

POLSKA SP.ZO.O. 

KALISZ I SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3,2010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708334837641468309INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

BARBARA TURBIAK

 0,8300Odpady proszków powlekających0802013014603499721215416PROMAL POLSKA 

SP. Z O. O.

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 2,5560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036315580677820024954KLINIKA KOLASIŃSKI 

HAIR CLINIC POZNAN 

Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 43,3950Odpadowa tkanka zwierzęca0201023100458996681017015VET-LAB Brudzew

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 14,5590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397707957821648289GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALEKSANDRA 

DARSKA

 0,0270Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034103342586971062797GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JANINA 

MARYNIAK-KOSMOW

SKA

 5,7000Żelazo i stal1704053001919309720987418BATPOL RAFAŁ 

SIEJEK

 1,8500Metale żelazne191202

 2,6000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207
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 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034102731669720611357MAKRO-DENT 

CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

ALICJA 

ŁUKASZEWICZ-GÓRE

CKA

 0,4200Opakowania z papieru i tektury1501013025287306222784011United Petfood Polska 

sp. z o.o.

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101005986651039638Gabinet Lekarski 

BOGDAN 

MURAWIECKI

 2,9100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083675492797831760390DK Recykling sp. z 

o.o. sp. k

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004783457850002242ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

LUCINACH

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 37,0200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0207056308221837891271358BROWAR FORTUNA 

SP. Z O.O.

 639,9500Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 0,0400Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,3910Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 72,2630Opakowania z papieru i tektury150101

 18,9350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 62,7660Opakowania z drewna150103

 0,1410Opakowania z metali150104

 0,3500Opakowania wielomateriałowe150105

 32,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 58,6240Opakowania ze szkła150107

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 9,8820Żelazo i stal170405

 15,6100Skratki190801

 1,7200Papier i tektura191201

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703226017641619151Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Mirosława Harczuk
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202302431108Gabinet Weterynaryjny 

Michał Kołodziej

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501016323307397790018327P.P.H.U WITTCHEN  

PIOTR WITTCHEN

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087103438808261003906GIZEH DISPOFORM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 70,6690Opakowania z papieru i tektury150101

 39,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1180Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501013014354527631901130Gospodarstwo Rolne 

Radom Szymon 

Kuchta

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103
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 0,3140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009476127773081949N.S.Z.O.Z. MEDTOP 

s.c.

 3 480,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705046315606217861091321USŁUGI ZIEMNE I 

KANALIZACYJNE 

MARIAN ROBAK

 0,0450Inne niewymienione odpady0104995721229877642171971WAZONEX 

Eksport-Import Zakład 

Kamieniarski Grzegorz 

Zydor

 0,1300Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1550Opakowania z drewna150103

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039706120609231013378Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Bogusław Tomiak

 3,3830Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702083023129127773229180FLEKSOGRAF 

STUDIO PREPRESS 

M.MALENGOWSKA 

K.MALENGOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 2,1500Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,0510Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,1220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,6000Opakowania z papieru i tektury1501012515962256191226869ADABET24 Beata 

Pawlak

 3,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 24,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 1,7000Żelazo i stal170405

 7,8000Metale żelazne191202

 3,2000Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6312641607851606574OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWEJ 

"SALUS" Spółka 

Jawna

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033102931726661146005Kowalik Piotr, 

Prywatny Gabinet 

Urologiczny

 19,1700Zmieszane odpady opakowaniowe1501066305390857870015868Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"DARWO" D. 

Napierała, 

W.Kowalczak Sp. j.

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 162,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012505080066180040925MALSPAW Sp. z o. o. 

Producent pojemników 

metalowychi 

siatkowych

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 17,2000Żelazo i stal170405

2838



 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024085527772689353Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Marzena Pawłowska

 214,7500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201015703623457661591740PPHU "FORMAT" 

Robert Reisner

 19,3900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 21,8600Odpady spawalnicze120113

 0,3500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1 899,8200Żelazo i stal170405
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 0,2420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6344623797871815594K-MED GABINETY 

MEDYCZNE I 

STOMATOLOGICZNE

 0,0060Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123022723836171043746Jan Lewicz Zakład 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowy Pleszewskie 

Kotły

 0,0425Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4820Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0043Odpady spawalnicze120113

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania z drewna150103

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014101934736961481469OSRODEK HODOWLI 

ZARODOWEJ 

"GARZYN" SP. Z O. O.

 19,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1493Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0450Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043629874027661994202Wega sp. z o.o. sp.k.

 3,6770Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8430Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019090457642624645Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Martyna 

Urban

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707775147641546251KONTRAKTOWY  

GABINET LEKARSKI 

MARIA PUKA

 0,0020Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001035715016657630001772Instalatorstwo 

Sanitarne, Ogrzewanie 

i Ślusarstwo Daniel 

Turostowski

 0,0020Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania z drewna150103
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Tworzywa sztuczne170203

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032505937856221126139Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna 

Regulska-Warzecha

 2,0760Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701043009609146731310385FLEKSPRO PIOTR 

RÓŻEWICKI

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023008245076681821510GABINET 

WETERYNARYJNY 

"MIVET" LEK. WET.  

MAŁGORZATA 

ROSIAK

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308128137791336489GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. ANNA 

ŁAZOWSKA

 0,0100Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 144,0000Inne niewymienione odpady070699G51.57.Z6312472849720921661RAN-SYNCHRON 

SP.ZO.O.

 6,3400  0.00Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 1 133,8400Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501
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 734,1050Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 82,7300Szlamy z kolektorów130503

 473,3000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 757,9000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 21,6900Inne niewymienione odpady130899

 455,7400Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 33,3000  0.00Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 8,3200  0.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 12,5000  0.00Osady z klarowania wody190902

 8,0000  0.00Inne niewymienione odpady190999

 12,6400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043000102209950147248GoodMills Polska 

Sp.zo.o.

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 26,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0697Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1400Żelazo i stal170405
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397099407821648266Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Kozielec-Jurga

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3006503909680909517Medycyna Rodzinna 

sp. z o.o. Przychodnia 

Rodzinna Dobrzec

 6,4000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011121407169007962754160New Trendy sp. z o.o.

 1,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5100Odpady tworzyw sztucznych0702136305205367810002543ZAKŁAD 

PRODUKCYJNY ART. 

ABAŻUR S.C. M I K 

KROMCZYŃSCY I L. 

ZIELIŃSKA

 1,3500Inne niewymienione odpady070299

 1,4500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z drewna150103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3102445706681058445Gabinet 

Stomatologiczny 

Bernarda Dróżdż

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 1,7500Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201040004783977850002437ROLNICZA  

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

MÓRCE

 7,2800Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181

 0,4700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Filtry olejowe160107

 5,0500Żelazo i stal170405

 0,0900Odpady tworzyw sztucznych0702135701428567640205654"EKOLOG SP. Z O.O.

 3,7050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2730Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,0610Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1540Tworzywa sztuczne170203

 0,3960Aluminium170402

 4,8850Żelazo i stal170405

 0,0380Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501019330003319161106961PHU Maiusz 

Mikołajczyk

 0,3080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021613537861510226SUGAR TATOO 

TOMASZ 

CUKROWSKI
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306875107791582797Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Biczysko

 2,5200Opakowania z tworzyw sztucznych1501026342638307772619364ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

SUCHY LAS SP.ZO.O.

 161,8400Drewno170201

 16,3540Żelazo i stal170405

 37,4800Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 81,6200Skratki1908013100066306660008146ZAKŁAD  

WODOCIĄGÓW  I  

KANALIZACJI  W  

KŁODAWIE

 59,9600Zawartość piaskowników190802

 136,7000  130.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1 895,7000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z4100749816980007496FOLPLAST Wytwórnia 

Wyrobów Foliowych 

s.j.

 7,5420Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 116,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 133,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 58,7000Opakowania z drewna150103

 33,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 10,9450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0000Żelazo i stal170405

 7,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,8050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DI26.66.Z4722158417262293337DOLINA NIDY SP. Z 

O.O., ZAKŁAD 

PRZEROBU GIPSU W 

KONINIE

 18,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,5000Opakowania z drewna150103

 0,0540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4440Zużyte opony160103

 0,1360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0280Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509
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 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092506336686171219292APTEKA LEKÓW 

GOTOWYCH "POD 

WAGĄ" MGR FARM. 

MARIUSZ 

POLITOWICZ

 0,1920Żelazo i stal1704056397282387861543007AGJ S.C A. 

KRAJNIAK, G. 

MICHALAK, J. 

SROCZYŃSKI

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082505608406171219487Elektromechanika 

Pojazdowa Jacek 

Sopniewski

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,1900Metale żelazne160117

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7 000,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012506117676221083223Trans-Piach Krystyna 

Banasiak

 11 314,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2515263486222449850NSZOZ "TRAUMA" 

Poradnia Ortopedyczna

 362,7830Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z6302239407830036812PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"FOLIAREX" SP.Z 

O.O.
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 2,6890Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 17,0900Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413

 15,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 66,2930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,5100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222506764946191000266PPUH FRĄSZCZAK 

Mariusz Frąszczak

 0,0029Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0120Opakowania z papieru i tektury1501015705332267660007147CENTRUM NISKICH 

CEN-OBUWIE 

TOMASZ STARCZAK

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112761125939542249002ARCELOR MITTAL 

DISTRIBUTION 

POLAND SP. Z O.O.

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,8900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 33,7970Żelazo i stal170405

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092500009636191008670Punkt Apteczny 

"Zdrowie"

 2 347,2000Opakowania z papieru i tektury150101G52.27.B810766672NETTO SP. Z O.O.

 135,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 559,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143910742026912282416Medisow S.A.

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0830Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103009748106182092553SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ENDOLAB

 0,3610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,0600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053101603306650023397PPHU "VIWA MEBEL"

 0,0550Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0050Opakowania z drewna150103

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030013768657810022971"STOMED" SP. Z O.O.

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.14.F1408308131070006830AFFIDEA 

ONKOTERAPIA 

SP.ZO.O. 

MIĘDZYNARODOWE 

CENTRUM 

ONKOTERAPII

 2,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027379207811869586BATADENT 

STOMATOLOGIA

 1,1800Odpadowa masa roślinna020103G52.48.G0108171995261009959CASTORAMA  

POLSKA  SP. Z O.O.

 135,7600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0840Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

070481

 0,1950Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 341,2540Opakowania z papieru i tektury150101
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 67,1270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 609,2600Opakowania z drewna150103

 3,5900Opakowania z metali150104

 266,2300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3970Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0280Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 5,4300Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 84,1700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 7,3400Gruz ceglany170102

 47,3200Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 572,4600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 35,5840Żelazo i stal170405

 10,4800Mieszaniny metali170407

 253,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,9800Opakowania z papieru i tektury1501013005426836070037201STYROMAP Sp. z o.o. 

Sp. k.

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,2000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223011799026981806905POLVATEX SP. Z O.O.

 13,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0012Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z9700719259231210794PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

"FONTIS"

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509360806221058805PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNA DANUTA 

GODEK

 5,2250Inne niewymienione odpady0301993630755606060095450SOFASTYL Sp. z o.o. 

Sp. k.

 63,9900Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 10,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6590Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113628391045223042280ICA POLSKA 

SP.ZO.O.

 0,4900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,5200Opakowania z papieru i tektury1501012506427046180030826PHU PRO-MET Henryk 

Szott
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 16,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,6000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105DH25.23.Z9303111258942002405ICOPAL AWAK sp. z 

o.o .

 8,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,6700Aluminium170402

 35,9000Żelazo i stal170405

 665,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001802508381305140132773ZAKŁAD 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O.

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143601451365862293072SUPER LEK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0140Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0470Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501027642190626Maciej Maćkowiak

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte opony160103

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,3400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010012618207642088098SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY 

W PILE

 0,4000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0580Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0050Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 72,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 32,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 11,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0400Opakowania ze szkła150107

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,4840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3960Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 44,4350Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0350Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 29,2500Żelazo i stal170405

 4,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4550Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 141,8940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,4050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 9,4600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,2590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033019352037811873429IMD SP.ZO.O. 

MEDIC-R SP.K.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2507779016171474771Gabinet Kosmetyczny 

"Uroda" Maria 

Brunarska

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501016320389447881030601ZAKŁAD FRYZJERSKI 

EWA NOWICKA

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0010Opakowania ze szkła150107

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2858



 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116205906661988307ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ  

"OSIEK-MED" S.C. 

DOROTA CIEŚLAK, 

JOLANTA 

KRZESŁOWSKA-CHO

DOSZ

 5,0000Zużyte opony1601033008710277770003239Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu 

Oponiarskiego "Stomi" 

Sp.z o.o.

 0,2000Wody popłuczne i ługi macierzyste0702010156342047772749457"REKA  RUBBER  

POLSKA "  SP.ZO.O.

 0,6700Odpady tworzyw sztucznych070213

 354,8740Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,2400Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 18,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,1050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,6000Żelazo i stal170405

 6,9300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083002487209680241485Mechanika Pojazdowa 

Zbigniew Dombiak

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,1900Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3011735786971418716Indywidualna Praktyka 

Lekarska Konstancja 

Gołębiowska

 106,6010Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201026345276017822280590KRZYS-POL SP.ZO.O.

 0,0100Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801173025973817861060148Zakład Stolarski 

Katarzyna Matecka

2860



 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,4400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 270,9080Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.B2509614216222321328PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE 

"ZAP-MECHANIKA" 

SP. Z O.O.

 17,7600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 31,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 14,6800  0.00Wodne ciecze myjące120301

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0416Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,5800Żelazo i stal170405

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082514421669680401032ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA 

GRZEGORZ 

SZULCZYŃSKI

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0790Filtry olejowe160107

 0,0110Inne niewymienione elementy160122

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5707975707641032859GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA CZOSNOWSKA

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707760877641684237KONTRAKTOWY 

GABINET LEKARSKI 

MARIA OSZCZYK
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 9,9500Opakowania z papieru i tektury1501014112303546981546456Dorado Poland sp. z 

o.o. sp.k. (daw. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"DORADO" DOMINIK 

WIESZCZECZYŃSKI)

 1,9150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0003141876222256387ZESPÓŁ ZAKŁADÓW 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W OSTROWIE WLKP.

 11,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 9,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8200Opakowania ze szkła150107

 0,1250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 16,8100Gruz ceglany170102

 1,5580Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 142,7060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 7,7400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,4590Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307E40.13.Z1902759045830001190ENERGA OPERATOR 

S.A.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6770Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 155,6970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 311,8660Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 20,8680Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 2,8560Tworzywa sztuczne170203

 37,9820Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,3010Miedź, brąz, mosiądz170401

 171,4170Aluminium170402

 97,4690Żelazo i stal170405

 51,7680Mieszaniny metali170407

 0,0250Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 1,2440Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410
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 6,4380Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0300Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163011675959680190090Agrito Monika Świtała

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036309957597871360283Gabinet 

stomatologiczny 

Dorota Ślósarz

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103016017497792385188CENTRUM BADAŃ 

KLINICZNYCH S.C. 

WIESŁAWA 

PORAWSKA, ŁUKASZ 

PORAWSKI

 0,0170Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092502045886220004316APTEKA "MELISA" 

mgr farm. Jadwiga 

Cyba-Gilarska

 3,0000Opakowania z papieru i tektury1501012515468206222468959Techland sp. z o.o.

 0,2350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 64,7300Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380F45.32.Z6398175807772530670"Produkcja Surówek" 

G.W. Ogórkiewicz Sp. 

z o.o.

 2,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0750Żelazo i stal170405

 0,2320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005413517841572158Urząd Gminy 

Mieścisko

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501012506248766221941359Zakład Fryzjerski 

Renata Jeż

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych1501023025705196972191663Giera Inżyniera 

Środowiska Mateusz 

Giera

 10,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 39,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

1702040152241915262649402PKP CARGO 

SERVICE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023571168451832095Anna Szewczyk 

Podologia
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 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052504097646170005057ZAKŁAD 

WULKANIZACYJNY 

ARTUR KASPRZAK

 8,6500Zużyte opony160103

 0,0850Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001033607859187632129068Zakłady Mięsne 

Czarnków Dolina 

Noteci Sp. z o.o.

 0,0240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0307Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4600Żelazo i stal170405

 0,2100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113016530196172197078ZALMET SP. Z O.O.

 66,7500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3350Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3900Odpady spawalnicze120113
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 0,0100  0.01Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 1,6600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 338,4600Inne niewymienione odpady120199

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6190Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056301822527770014473"PERS" ROMAN 

PERS

 0,1030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,1150Zużyte opony160103

 0,0960Filtry olejowe160107

 0,0370Płyny hamulcowe160113

 0,2320Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 248,3200Metale żelazne160117

 7,9960Metale nieżelazne160118

 33,1200Tworzywa sztuczne160119

 3,6800Szkło160120

 2,8320Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,7360Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083114155076671602663Franciszek Kuźniarek

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707903837631338048INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA  

LEKARSKA ANNA 

PACIORKOWSKA

 0,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031107255315641481444SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GABRIELA 

OLCHOWSKA-KASPR

ZAK GABIDENTAL

 463,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020020308215270102807PPH "SORELPOL" 

SP. Z O.O.

 0,5000Odpady spawalnicze120113

 15,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,8000Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2100Opakowania z papieru i tektury1501016342183507811695436Menke Agrar Polska 

sp. z o. o.

 0,0570Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083017755506661760662SDS-MECHANIKA 

PAWEŁ STĘPIŃSKI

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Papier i tektura200101

 0,2150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113000509806191365743Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"ALMET" Rafał 

Piasecki

 0,1900Odpady proszków powlekających080201

 0,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 75,2400Żelazo i stal170405

 0,0300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1550Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053025685927632127336Brenderup Sp. z o.o.
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 6,0300Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,4250Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1 024,1870Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 15,6860Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0980Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 49,3680Opakowania z papieru i tektury150101

 16,8590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,0000Opakowania z drewna150103

 1,2070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,9330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0300Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701043680227529231611518EL-METAL Ramin 

Mortazei

 2,4450Wody popłuczne i ługi macierzyste070401

 26,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 253,4930Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 41,7670Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,8010Wodne ciecze myjące120301

 1,2820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,7100Aluminium170402

 0,4540Żelazo i stal170405

 1,3400Opakowania z papieru i tektury150101DH25.12.Z0107901935291001649ATB TRUCK S.A.

 1,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2872



 1 735,9300Metale żelazne191202

 80,0800Tworzywa sztuczne i guma191204

 11 801,1330Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 3 384,9090Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,2400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z250956532 000286181916348NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD MEDYCYNY 

PALIATYWNEJ

 2,0000Skratki1908016312580987891721548GMINA NEKLA

 2,0000Zawartość piaskowników190802

 470,0000  90.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.23.Z0003202946990008729ZAKŁAD KARNY w 

Rawiczu

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 40,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8200Opakowania ze szkła150107

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 50,3200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0240Aluminium170402

 4,1880Żelazo i stal170405
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 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Papier i tektura200101

 121,5200Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,6000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136312442977781340874EWE POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,1880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 47,5800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308411172332PRZEMYSŁAW 

KOWALSKI 

OPAKOWANIA Z 

TEKTURY

 144,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092516238966211694304APTEKA "ALFA"

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.11.Z0003151237842008454ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1880Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 61,3250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397651277841466108GINEKOLOGICZNO-P

OŁOZNICZY GABINET 

LEKARSKI LEK. MED. 

SŁAWOMIR MELLER

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036341671959720273966Gabinet Lekarski 

Joanna Przybyłowska

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101204546681289038PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO MEDYK 

ZBIGNIEW 

WODZIŃSKI

 48,1480Odpady tworzyw sztucznych0702136303547477771019082HABER PIOTR I 

WIESŁAW 

ŁUKASZKIEWICZ S.C.

 0,8030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 87,3800Opakowania z papieru i tektury1501013010483999680933964Colian Logistic Sp. 

zo.o.

 15,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 10,5800Opakowania z drewna150103

 0,3130Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 869,4500Odchody zwierzęce0201064105088606971035613GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU ROMAN 

JĘŚKOWIAK

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111300802635KOTRANS 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

Karol Konicer Mariusz 

Fiedurek sp. j.

 0,2060Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0510Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2100Zużyte opony160103

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,4850Metale żelazne160117

 0,0650Metale nieżelazne160118

 0,1990Tworzywa sztuczne160119

 0,0230Szkło160120

 0,0030Inne niewymienione odpady160199
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,9000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023005184896981608080DAMIAN NOWAK 

"ECO RECYKL"

 14,8100Metale żelazne160117

 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 121,4860Metale żelazne191202

 280,4910Metale nieżelazne191203

 279,6180Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013626428967661391308Skup Surowców 

Wtórnych i Metali 

Kolorowych Piotr 

Królczyk

 2,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072409275736391756916EKOBUT SEBASTIAN 

BUTYŃSKI

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302089700584809231043468ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

RYSZARD KULUS

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Filtry olejowe160107
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 0,1190Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013024803487661911050Gospodarstwo Rolne 

Izabela Dawidowicz 

Kołodziej

 0,4150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0140Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1400Drewno170201

 0,8000Żelazo i stal170405

 3,0800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0250Opakowania z papieru i tektury1501012101335505961068970USŁUGOWY ZAKŁAD 

STOLARSKI 

MIROSŁAW PATAN

 0,0300Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2878



 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103631264584 00021PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"3 DENT-STOM"

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250946947 00023NZOZ Pielęgniarek i 

Położnych Rodzinnych 

"Panaceum"

 0,3080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A9703496689230004130HURTECH JERZY 

SOBCZYŃSKI

 3,8200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4000Filtry olejowe160107

 0,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113004229739721145555ESA TRUCKS 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4130Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 42,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 6,6630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,6100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,4260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,9830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,5430Filtry olejowe160107

 0,9000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 19,1900Metale żelazne160117

 8,1450Tworzywa sztuczne160119

 8,5400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1150Aluminium170402

 25,3040Żelazo i stal170405

 20,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K70.32.Z5702692037661326452SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA W 

GRYLEWIE

 1,8500Inne niewymienione odpady0705993414502659562303762SYNOPTIS 

INDUSTRIAL sp. z o.o.

 5,6700Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6200Opakowania z drewna150103

 10,3160Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0380Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3510Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,9550Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096320653267840042636APTEKA 

"PANACEUM" 

ZENOBIA 

KOZANECKA, 

MAŁGORZATA SIWKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3004068857822371051GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ELIZA 

DOMACHOWSKA 

BARTOSZ LIWEŃ S.C.

 11,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003759706220006404SPÓŁDZIELNIA 

ROLNICZO-HANDLOW

A "ROLNIK"

 8,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Aluminium170402

 1,8000Żelazo i stal170405
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 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501491516221122348GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA 

BENEDYKCIŃSKA

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345297645140197407Anna 

Mazur-Koczorowska 

Lekarz Stoamtologii 

Dziecięcej

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130006938206211015065Zespół Szkół 

Specjalnych im. Marii 

Grzegorzewskiej

 10,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033115994477891227742Gabinet Kosmetyczny 

MAGIA URODY 

Bożena Kaczmarek

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602144100082636960011282NADLEŚNICTWO 

PIASKI

 0,0200Inne niewymienione odpady0705992503605496220107157APTEKA 

"PARACELSUS" 

SĄPÓR I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033000620617661616368OMEGA MED Marek 

Nowak
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103310124966 00035NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

AL-DENT

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,8000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z2505260336180009246Wyrób Art. z Tworzyw 

Sztucznych i Metalu- 

T.Lipiński

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500799476211020787NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

"IZAMED" IRENA 

FIJAŁKOWSKA-KACZ

MAREK

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307629897871449505Prywatny Gabinet 

Lekarski Grażyna 

Goderska - Preus
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 19,9830Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2722499586461002655PORSCHE INTER 

AUTO POLSKA SP. Z 

O.O.

 6,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 6,1160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1050Opakowania z drewna150103

 3,5080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,3140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,9550Zużyte opony160103

 3,4840Filtry olejowe160107

 0,1900Płyny hamulcowe160113

 6,4650Metale żelazne160117

 5,2150Tworzywa sztuczne160119

 7,7880Szkło160120

 0,1230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0450Inne baterie i akumulatory160605

 0,8760Aluminium170402

 5,0960Żelazo i stal170405

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103643245517882002877AUTOPOL Sp. z o.o.
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2080Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110081160157640008669ZAKŁAD 

LAKIERNICZY 

EUGENIA UKLEJA

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3120Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0790Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093025550697773233827CMJ Frąckowiak sp.j.

 0,0980Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032109395945951075885Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Śmiech

 2,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083011532807771238619Ba-Mar Bis Opony 

Barbara Andrzejewska

 0,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,7810Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,1180Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250939580 000256181880538NZOP "ŻYCIE"

 0,0360Opakowania z papieru i tektury150101A01.24.Z5701641487661374066ZAKŁAD WYLĘGU 

DROBIU "AB OVO" 

DZIAŁY SPECJALNE 

GRZEGORZ TRYTT

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113008158047642593790AUTOKOLOR-UKLEJA 

S.J.

 0,4610Opakowania z metali150104

 0,0540Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2590Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033812504927773334511RODZINNA 

STOMATOLOGIA 

WENDLAND S.C.

 0,4200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013009765597642204498BTK-TRANS Krystyna 

Białożyńska

 0,0520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8760Zużyte opony160103

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,3000Szkło160120

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0480Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,6000Opakowania z papieru i tektury1501016102250147751007118GROENEVELD 

POLSKA SP.ZO.O.

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DK29.24.B2506139446221092943WEST-FROST 

Karystyna Ziemniewicz

 0,5000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402090033745056220105201PPHU ARTUR   

U.Ratajczyk A. 

Urbaniak

 0,6340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.57.Z5700404527651128437SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH - 

HANDEL HALINA 

KUTKOWSKA

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023637869767851800974FUNDACJA 

SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W GAJU

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501013011250659231588239FERMY DROBIU 

SEBASTIAN 

STASIAKIEWICZ
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 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0004Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163606181497792427567KONSIMO Sp. z o.o. 

sp.k.

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DB18.22.A6311092347841946268"SAVITOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0650Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0850Opakowania z papieru i tektury150101G52.22.Z3102771446681328086ZAKŁAD MIESNY 

STANISLAW PASZAK

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania z drewna150103

 0,1700Opakowania ze szkła150107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506282426171077923NZOZ Dermilab 

Ryszard Błoch

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033602130336981837917RENTGENODIAGNOS

TYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KOŚCIAN SP. Z O O

2889



 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301342839 000266972272203NZOZ Hospicjum 

Domowe Kolory

 36,7500Odpadowa masa roślinna0201033110942406652434644Konsalnet sp. z o.o. 

AS PAK sp.k.

 4,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 31,7200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0000Drewno170201

 0,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,3600Papier i tektura200101

 0,3400Tworzywa sztuczne200139

 121,8200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 3,5000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014676247792145679Salon Fryzjerski 

Kosmetyczny LATIKA 

Lidia Jerzyńska
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009422827851666346Indywidualna Praktryka 

Dentystyczna

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501014103356906971724459PPHU Galaxy 

Import-Export Isam 

Abdel-Hadi

 1,2630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 189,3700Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 24,8200Tekstylia191208

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311546547871798683PIELĘGNIARSKO-POŁ

OŻNICZY OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ "RODZINA" 

S.C.

 7,1400Skratki190801301990202PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

SP.ZO.O.

 14,4800Zawartość piaskowników190802

 3,6000  3.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101A01.30.Z5702380137661596097GOSPODARSTWO 

ROLNE FARMA M.K. 

OLECH

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4000Żelazo i stal170405

 232,2600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2507600886191389471" KAROL MEBLE"  K. 

MIROWSKI

 4,2540Inne niewymienione odpady030199

 35,5680Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1910Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033305291106721029586INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

DENT. ALINA 

OLEŃCZUK

 104,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056311891219950032775LEXXIT MEBEL 

PRODUCTION & 

TRADING SP. Z O.O.

 27,0100Inne niewymienione odpady040299

 6,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7400Żelazo i stal170405
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306123917831045658Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Wiesław Kostrzak

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023264696681446503BOŻENA SZAJRYCH 

GABINET 

KOSMETYCZNY 

GRACJA

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501013682753417773116091Electromatica Maciej 

Szymański

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0400Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680G52.11.Z0003743676650001131GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

KONINIE

 3,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2300Żelazo i stal170405

 0,0500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 3,9700Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych1501022401345946431683604HERBUD SP.ZO.O.

 1,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080006174856220108688PRZEDSIĘBIORSTWO 

PAŃSTWOWEJ 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ W 

OSTROWIE WLKP.
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0000Zużyte opony160103

 36,7800Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,6200Filtry olejowe160107

 0,0028Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2540Żelazo i stal170405

 19,1800Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A2506372706181807642GOSPODARSTWO 

ROLNO OGRODNICZE 

EMILIAN 

KOTSCHMARÓW

 0,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,5100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083020566917811217323IDEA-TECH MARIUSZ 

TUŁAZA

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7650Tworzywa sztuczne160119

 2,0000Opakowania z papieru i tektury1501013005872897632069159Sklep Spożywczy 

Roman Urszula 

Draczan

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.03.Z3664492806181545774Usługi Pogrzebowe 

Czech-Mar II Mariusz 

Kaczmarek

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022509089646222271116Dogwet Lecznica Dla 

Zwierząt

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033618361507642669582Przedsiębiorstwo 

Medyczne Salve-Med

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308154807861069600PORADNIA LEKARZA 

RODZINNEGO 

KRZYKOSY
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 0,0820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020046243877640050157Przedsiębiorstwo 

Prywatne 

Handlowo-Usługowe 

"PETROL-HAWEN" J. 

Zmyślony, A. 

Zmyślona Sp. J.

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085715029957641478466ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ  G. G. 

DURAK

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9700Filtry olejowe160107

 0,3500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709046310515697772194522GROS

 71,7000Odpady w postaci pyłów i proszków 

inne niż wymienione w 01 04 07

010410F45.23.A3016163377822517483Miasto Pznań Zakład 

robót drogowych (daw. 

ZAKŁAD ROBÓT 

DROGOWYCH w 

Poznaniu)

 0,4300Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070107

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z metali150104

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0700Zużyte opony160103

 6 315,4150Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 9,6000Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 23 655,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310396637771496528Gabinet Lekarski 

Hanna Krzyżańska

 0,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055702236497641065267PRZEDSIĘBIORSTWO  

HANDLOWO-USŁUGO

WE  G. T. SOBOS

 1,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2897



 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2700Zużyte opony160103

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny hamulcowe160113

 0,1400Tworzywa sztuczne160119

 0,0450Szkło160120

 0,2350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0700Opakowania z papieru i tektury1501013023893469680973171Nest sp. z o.o.

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103M80.42.B8105274828570201716ATELIER URODY 

Maria Siewruk

 0,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083211541632530331935TS AGRO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A6346020307771696285Mechanika Pojazdowa 

Dariusz Rawecki

 0,3900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,6900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1730Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 1,0964Opakowania z papieru i tektury1501013027877337671660023Rafał Szczygieł

 0,1896Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301276516 00023ŚWIADCZENIA 

PIELĘGNIARSKIE 

"PIEL-MED" S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025701859727641190682Usługi Weterynaryjne 

Rafał Fink
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 0,0800Opakowania ze szkła1501072504979759680171709CENTRUM 

REHABILITACJI 

ROLNIKÓW KASY 

ROLNICZEGO 

UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNEGO W 

JEDLCU

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0530Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 1,1400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DH25.24.Z3102532736681245319Union Knopf Polska 

Sp. z o.o.

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 82,2600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 9,4600Inne niewymienione odpady120199

 2,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 3,9800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5100Metale żelazne160117

 0,7400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,2800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 170 101,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,9000Skratki190801E41.00.A2508254806222239035ROLKOM SP. Z O.O.

 34,3000  6.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022505758766221872782USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

SMUG JAN

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090204329369161357829POLSKIE APTEKI 

FAMILIJNE SP. Z O. 

O.

 75,9500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803023012169950225913ZAKŁAD 

PRODUJKCYJNO-UJS

ŁUJGOWY "MD" 

MAREK KASPRZYK, 

DAWID DUDZIAK

 61,3000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012983639590907503Gabinet 

Stomatologiczny 

DENTAMED Dorota 

Gąsiorowska
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036320221107841305440PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI LEK. MED. 

GRZEGORZ 

GLINIEWICZ

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703747277641618335GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO EWA 

MUCKE

 1,3550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DK29.32.B2508083756191803249"AGROPOL"  MAREK  

I  DARIUSZ JARYCH  

S.J.

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3600Filtry olejowe160107

 0,2400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026397222767861544567GABINET 

WETERYNARYNY 

S.C. P. SKARZYŃSKI, 

J. NOWACZYK

 1,5550Opakowania z papieru i tektury1501016310353817772194812TOMA Sp. z o.o.
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 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022732016060008853SONRISA DENTAL 

Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Anna 

Łukanowska

 1,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080006174917770020798PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ W 

POZNANIU S.A.

 0,1450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,2500Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,6820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,3490Żelazo i stal170405

 0,1430Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 3,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.B5703133067641803334"PABICH" SP. Z O.O.

 0,0500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,5300Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104
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 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3920Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1290Zużyte opony160103

 0,5690Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,2950Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0280Metale nieżelazne160118

 1,2550Tworzywa sztuczne160119

 0,9260Szkło160120

 0,0150Inne niewymienione elementy160122

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033650518207792123502DENTAR ANNA ZOFIA 

RATAJCZAK
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033015719366681939631STUDIO URODY 

"BLANKA" BLANKA 

WIECZOREK

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014781026972104718Salon Kosmetyczny 

Maris Maria Schimber

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032923972069590009833Gabinet Kosmetyczny 

Ewa Stefańska

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033027574427891719014INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARLENA SZYBIAK

 18,6000Odpadowa papa1703803006020727651352979Firma 

Handlowo-Usługowa 

Mirosław Ruszkowski

 77,3920Żelazo i stal170405

 25,2800Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 20,0200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 2 989,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.11.Z6300238107830004700ZAKŁAD ROBÓT 

DROGOWYCH 

MAREK DACHTERA
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 807,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 739,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 2,7500Opakowania z papieru i tektury1501012507898808511053237JERZY WAWRZYNIAK

 0,0720Żelazo i stal170405

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133678080257671706535Zakład Robót 

Instalacyjno-Inżynieryjn

ych HYDROPEX sp. z 

o. o. sp.k.

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035705241217641450396PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IZABELA 

WYSZOMIRSKA

 1,4900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DJ28.51.Z5702569567661176656ZAKŁAD USŁUGOWY 

MALOWANIE 

ELEKTROSTATYCZNE 

GRZEGORZ 

TROCZYŃSKI

 0,2800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0240Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0260Inne niewymienione odpady120199
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 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 29,2900Wody popłuczne i ługi macierzyste070601DG24.52.Z6341530987781387999BIO COSMETIC SP.Z 

O.O.

 7,8700Zwroty kosmetyków i próbek070681

 0,5100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 5,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Żelazo i stal1704053003783809231247550ARMOT- Arkadiusz 

Brychcy

 0,1200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803904445136921516523"NIRO" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z3007071966652464987Gabinet Kosmetyczny 

BEAUTY SALON 

Katarzyna Łętowska

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B3005603049721154979"MATRANS" MARCIN 

BARTKOWIAK
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 1,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013661450317632133130VIABUD Sp. z o.o. Sp. 

k.

 3,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010751205140164721STUDIO ZDROWIA I 

URODY "AGA"

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083013126896661798771Marcin Andrzejczuk, 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe

 0,0100Zużyte opony160103

 0,0060Metale żelazne160117
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 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,1000Inne niewymienione odpady160199

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.50.Z2516073606211285540'WOMAR" Mariola 

Wojtkowiak

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501012512989536221898008FERMA DROBIU 

ADAM PLEWIŃSKI

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 19,1000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501318436221833078INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA W 

MIEJSCU NAUCZANIA 

I WYCHOWANIA - 

MAŁGORZATA 

WARZYŃSKA

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022585906192020199Zakład Leczniczy Laski 

s. c.
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 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085720114207671426882GOSPODARSTWO 

ROLNE Patrycjusz 

Makatun

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Zużyte opony160103

 0,5600Żelazo i stal170405

 0,3500  0.02Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001632335085ZAKŁAD USŁUG 

FOTOGRAFICZNYCH 

"FOTO-FOCUS" 

ZBYSZEK NAWROT

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110848326671575593Specjalistyczna 

Poradnia Okulistyczna 

"VISUS" s. c.

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023691848306671772477Roskon Rosadowska 

Grabarkiewicz sp. z 

o.o. sp.k.

 13,7000Żelazo i stal170405

 5,9600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033003098118882355085P.P.H.U. "FORK 

PIOTR DEZOR"

 4,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113004540397642550987PHU "KING-BELL-BIS" 

S.C. ALICJA 

ZYGMUNT, JAN 

ZYGMUNT
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 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0040Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0080Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 26,4000Szkło160120

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0014Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140000538355250008264IBPRS WARSZAWA 

ODDZIAŁ 

KONCENTRATÓW 

SPOŻYWCZYCH I 

PRODUKTÓW 

SKROBIOWYCH

 0,0042Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 5,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052503132256190005994PPHU "TEO" 

TADEUSZ OBALSKI

 0,1500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700706317641433854INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ELŻBIETA 

TULISZEWSKA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398077077161807473Praktyka 

Stomatologiczna 

Jolanta Głos

 0,0140Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023810514627773331843ART MEDICUM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011876237861551573SALON 

KOSMETYCZNY I 

SOLARIUM MONIKA 

BIADAŁA
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 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015703050867661460104PPHU "RAF-MAR" 

S.C. Rafał Świderski, 

Karina Świderska

 22,3200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6880Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania z metali150104

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182506331906171219263Dom Kultury

 3,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115687226981366607JOLANTA KIC-CISEK

 10,9800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056302366407771036407Zakład 

Stolarsko-Tapicerski 

VIOLEM Jacek 

Czamański

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z3100125696670003908GOSPODARSTWO 

ROLNO 

PRZEMYSŁOWE 

"ROLGOS" SP. Z O.O.

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Filtry olejowe160107

 16,0400Żelazo i stal170405

 0,8200Tworzywa sztuczne1601190803953879251922428ZAKŁAD USŁUG 

WODNYCH SP. Z 

O.O. DŁUGIE STARE

 97,7100Skratki190801

 78,7000Zawartość piaskowników190802

 1 875,2000  309.74Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501010010196807630004546ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

PRZYBYCHOWIE

 0,0514Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0045Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182500685536210006265Biuro Rachunkowe 

Kazimierz Gabryelczyk

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 18,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102410192410Gospodarstwo Rolne 

Sławomir Marach

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5702218287661401917PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

ALEKSANDRA 

PEZACKA HAŁUPKA
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 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312006447841975258PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

PROMED

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110159726652275909NZOZ KON-VITA

 0,0400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043010918866171572752NZOZ Dosmed 

Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0016Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707782707641602185Indywidualna Praktyka 

Położnicza Bozena 

Szczepanik

 0,9250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100000929767770020427WOJEWÓDZKI 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII
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 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0224Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,8920Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 43,2010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033004419016191929938GABINET 

WETERYNARYJNY 

"VETMEDIC" LEK. 

WET. MARCIN TYC

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109N85.11.Z3012771316961856662Bonifraterskie Centrum 

Zdrowia Spółka z o.o.

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086343718897771592114"AGROM" 

PRZEMYSŁAW 

PRUCHNIEWSKI

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2700Zużyte opony160103

 0,6400Filtry olejowe160107
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 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345189678521932070GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PRZEMYSŁAW 

STANKOWSKI

 29,8480Odpady tworzyw sztucznych0702132504899936211003470PPH HENMAR S.J. 

H.M.M. STAWOWY

 4,6620Odpady proszków powlekających080201

 34,0000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,0820Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1810Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0210Szkło160120

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033005745946661948779Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

dent. Maciej Pluchrat

 9,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012504056026220002903PIEKARNIA-CUKIERNI

A JAN MOŚ

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086300297407790029354MIĘDZYNARODOWY 

TRANSPORT 

DROGOWY ARTUR 

DRZYMAŁA
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 0,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803173013227206972270888Leszczyńskie Centrum 

Biznesu

 0,3500Oleje i tłuszcze jadalne2001256310418327791940529BISTRO ZŁOTA 

KACZKA P. 

ŁATUSZYŃSKI, A. 

SOKOŁOWSKA

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501013003849657641508612AUTOFRAMA Marcin 

Kokoszyński

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.50.Z0004791909230024865ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"PIONIER"

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DD20.30.Z2504564276180041706POLIFARB KALISZ 

S.A.

 6,0900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,6000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 3,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0100Opakowania z metali150104
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 1,5770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9800Opakowania z papieru i tektury150101631573196CHEMIA RZEMIOSŁO 

USLUGOWE 

ANDRZEJ 

ANDRZEJEWSKI

 0,3180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038910523957811564384SPECJALISTYCZNY 

GABINET CHIRURGII 

PLASTYCZNEJ PIOTR 

SKUPIN

 0,5450Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013611378197252084483Peatco sp. z o. o.

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,7630Opakowania z drewna150103

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Żelazo i stal170405

 85,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043002149446981451365M.S. BUDOWNICTWO 

Mariusz Skrzypczak
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 9,7000Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.20.A3004320789680893101ZPH ELEKTRO-PLAST 

SP. Z O.O.

 1,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103251454927 000196181935587NSZOZ "GAW-MED" 

s.c. Grzegorz Gawron, 

Urszula Gawron, Anna 

Gawron-Pokojowa

 4,9100Odpady proszków powlekających0802010082850027630007036"ELMAX" DEMBSKI 

ŁUKASZYK DEMBSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 398,3980Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,2500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 2,2600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 60,0000Wodne ciecze myjące120301

 3,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,5010Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185700621237671137190APTEKA "NOWA" 

ELŻBIETA 

KUCHARCZYK

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032506801716171559668SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

LEK MED 

MIROSŁAWA 

SOSIŃSKA WALCZAK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036306235787851026405Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Hołody

 0,9550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033682713377822741134Orident sp. z o.o. sp.k.

 1,8000Opakowania z papieru i tektury1501016398494277871242201PPHU "CAPRI"

 0,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania z metali150104

 0,1800Oleje i tłuszcze jadalne200125

 18,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212506290986181013439PHU AGA SOCHACCY

 2,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,8400Zużyte opony160103

 0,4200Filtry olejowe160107

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,6870Opakowania z papieru i tektury1501013027632997792283878FHU GUZIK Małgorzata 

Guzikowska

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103000312097781425843WIMAR M.D. SP.Z 

O.O.

 0,2350Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.11.A0004791267660008916ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

ŁUKOWIE

 0,1650Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6500Odpadowa tkanka zwierzęca0201024102507166981004152STADNINA KONI 

RACOT SP. Z O.O.

 0,3900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,4000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 14,0000Żelazo i stal170405

 0,4000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 191 936,4400Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203803017872346080104873Grupa Producentów 

Rolnych "Zboża 

Wielkopolskie" sp. z 

o.o.

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DN36.14.A3111231016651459168ZAKŁAD STOLARSKI 

-SCHODY Z DREWNA 

KOBIERSKI 

GRZEGORZ

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090033516226180003025APTEKA IM. A. 

SCHWEITZERA 

BOGUSŁAW 

KONTECKI

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509408506171907201NZOZ ZDROWIE

 0,1900Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001030046109657640001437PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

"PEBEROL" SP. Z 

O.O

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,0010Odpady spawalnicze120113

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2190Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9350Opakowania z drewna150103

 0,0950Opakowania ze szkła150107

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 11,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,9400Drewno170201

 0,4200Odpadowa papa170380

 0,2800Żelazo i stal170405

 1,8050Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 226,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035721313837631894140PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

AGNIESZKA 

ADAMSKA-STEPURA

 1,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.A3010401796681023211HANDEL 

ARTYKUŁAMI 

PRZEMYSŁOWYMI 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWYJAC

EK WZOREK

 12,5990Zużyte opony160103

 0,0890Filtry olejowe160107

 0,0360Płyny hamulcowe160113

 0,0360Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 184,0000Metale żelazne160117

 1,1940Metale nieżelazne160118

 8,0830Tworzywa sztuczne160119

 0,5030Szkło160120

 0,6690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0780Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,1420Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

0701071205153306792942955SELVITA S.A.

 3,4110Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070307
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 1,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4080Szkło160120

 8,7040Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,8380Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0180Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 1,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3110145826681683953Medicus Spółka 

Partnerska Lekarzy

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035700550867641658145Anna 

Nowakowska-Różańsk

a Praktyka 

Stomatologiczna

 51,7950Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.11.Z3009666156681926350ZAKŁAD MIĘSNY 

"SMOLIŃSKI" 

ZBIGNIEW 

SMOLIŃSKI

 143,9000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204
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 0,0090Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0440Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 0,0600Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 2,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501016300038647810041276ASTA Logistics Sp. z 

o.o.

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0012Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z6395519757861318799Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Szymczak

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036320326637881025296Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Ryszard Knop

 2,1840Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016324837407890002768 WYTWÓRNIA SIT 

"SITAMET" - 

NAPRAWA MASZYN 

CZYSZCZˇCYCH 

ROMAN 

LESZCZYŃSKI

 2,3500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1900Żelazo i stal170405

 0,0470Mieszaniny metali170407
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022507767416211176673Prywatna Praktyka 

Weterynaryjna 

Krzyśków Karol

 0,1350Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A4111377556971993113PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRÓG I ULIC LESZNO 

SP. Z O.O.

 1,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,9000Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166302315717781002137SIGMA-ALDRICH 

SP.ZO.O.

 0,2550Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 8,4270Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707043024048157792413074COLQUIMICA 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ
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 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 43,5000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 7,1100Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 2,1670Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 101,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 63,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 160,5900Opakowania z drewna150103

 0,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 50,6900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 107,5710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,3100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,6300Żelazo i stal170405

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109DG24.42.Z2508570665140135702Apteka "Borek" Danuta 

Siwek, Maria Inerowicz 

Sp.J.

 6,9500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201056309701337831406085IMART FABRYKA 

REKLAMY MACIEJ 

SZYMAŃSKI

 0,0600Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 54,5620Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304634633906"CELIKO " SP.ZO.O.
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 19,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 52,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 14,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5700Opakowania z drewna150103

 17,4010Opakowania z metali150104

 6,8200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 23,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1800Tworzywa sztuczne170203

 0,0280Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Aluminium170402

 27,4860Żelazo i stal170405

 0,1730Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143000380007871995610DEPENBROCK 

POLSKA SP. Z O.O. 

SP. K.

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 239,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A6307440467821027423AQUALAK ZBIGNIEW 

TOMASZEWSKI

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,7775Opakowania z papieru i tektury1501014110485506971136857Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Krystyna Kędziora

 0,1122Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,3200Opakowania z papieru i tektury1501013026918846070020896KARTONIKA Anna 

Barczak

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DN36.11.Z3622141896652999085Jaro-Meble Instal Kran 

sp. z o.o. sp.k.

 0,3630Cynk170404

 112,1000Żelazo i stal170405

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036342265037871324169INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA KOMAR

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033004089446172144840GRUPOWA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNYCH TERESA 

KUFLIŃSKA MARIA 

PAPCIAK
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 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801025708846417661754389STOWARZYSZENIE 

IM. KS. JERZEGO 

NIWARDA MUSOLFFA

 0,6710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054101550606991039502LESZEK BLICHARZ 

ZAKŁAD TOKARSTWA 

W DREWNIE I 

STOLARSTWO

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311466667772297104PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH J. 

DAŃCZAK, M. 

TARNIONEK, F. 

TARNIONEK S.C.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023659834167773112259ANIMAVET Gabinet 

Weterynaryjny lek. 

wet. Karolina Zadrożna

 3,5000Odchody zwierzęce0201063615212511132889689HiProMine S.A.

 0,0120Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182
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 0,0030Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Opakowania z metali1501043014755756171902706Salon Fryzjerski Atelier 

Małgorzata Deischler

 0,0060Opakowania z papieru i tektury1501015721089297642247332Karol Stefaniak 

"Euro-Auto-Stefaniak"

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0200Zużyte opony160103

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,0000Żelazo i stal170405

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080004792099230024701Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

"Zjednoczenie"

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z6396492207821488555NZOZ 

STOMATOLOGIA 

EVITA LEK. STOM. 

EWA 

LIBERSKA-TRZECIAK

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 4,3700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.32.B2738232766462336513DELFO POLSKA  S.A.

 0,3160Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 3,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501015707853477661646464OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ S.C. 

"SEP-MED" EWA 

GRACZ, RÓŻA 

MAJCHRZAK, MARIA 

PALUSZYŃSKA, 

DANUTA 

ZBIERALSKA,
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 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4560Opakowania z papieru i tektury150101N85.12.Z6312103067851594842Przychodnia Lekarzy 

Rodzinnych "Zdrowie" 

sp. j. w Kórniku

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010107069730226046SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KRYSTIAN 

SZUMIŃSKI

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033661272577851785223Salon Kosmetyczny 

Pretty Woman Monika 

Sołtysiak
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039704850939231082178Zakład Fryzjerski 

"Mariola" Maria Telesz

 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z3115992526681825896ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO-LECZNI

CZY S.C. B. FELINIAK 

E. JAWORSKA B. 

KISZEWSKA

 0,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083006863997641130214"Miltrans" s.c. Tomasz 

Milachowski i Marian 

Milachowski

 6,9000Zużyte opony160103

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033576859266772163053ATALIAN POLAND SP. 

Z O.O.

 19,1900Odpady tworzyw sztucznych070213G51.53.B6301806267780165050GARBALINSKI 

POLSKA MASZYNY 

TECHNIKA OKIENNA I 

DRZWIOWA SP.ZO.O.

 1,1950Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 6,4600Żelazo i stal170405

 0,0390Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

0201082500269516180049470Nadleśnictwo Kalisz 

z/s w SSzale

 0,0290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0690Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0570Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007997266991253187GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SEBASTIAN GOLIAT

 0,0040Opakowania z papieru i tektury1501016342023887822211778NZOZ DA-MED 

SPECJALISTYCZNE 

PORADNIE 

LEKARSKIE

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036306692447871087551WPUH ELSTAL 

ELŻBIETA JANASEK
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312795397841659327GABINET 

LEKARSKI-DERMATO

LOGICZNY IZABELA 

PIETRZYKOWSKA-FR

YCA

 0,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053003547347661920698ZAKŁAD 

AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ W 

GOŁASZEWIE

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,4400Papier i tektura191201

 1,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086709083678120005470ENEA 

WYTWARZANIE

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033116083016661315206INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ ANNA 

SZAFRAŃSKA

 0,0140Odpady tworzyw sztucznych070213DB18.24.Z3016321356070072002Wytwórnia Garderoby 

Specjalnej S.c.
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 0,3350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0223Aluminium1704023000172386080020277FEREX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 86,6680Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036307210399720271795INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GRAŻYNA WYSOCKA

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083644068526972323538Billserwis Kamil 

Walczak

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,6900Tworzywa sztuczne160119

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033003150427792131973Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Jacek 

Różański

 9,9360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086396861557822136516RZEPECKI 

MROCZKOWSKI SP. Z 

O.O.
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 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8150Zużyte opony160103

 1,5490Filtry olejowe160107

 0,7400Płyny hamulcowe160113

 3,5000Metale żelazne160117

 0,6040Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.11.Z0010459806220005385PSS SPOŁEM

 4,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,0000Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023016366999950111552GABINET 

WETERYNARYJNY 

JACEK MLECZAK
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 58,6480Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z3006032107671641528PPUH MARTEK II S.C. 

Z. I M. MUSZYŃSCY

 3,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6000Inne niewymienione odpady040199CB14.11.Z5700150307670000052"REK-SWED" SP.Z 

O.O

 40,5300Inne niewymienione odpady040299

 0,4400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0400Inne oleje hydrauliczne130113

 0,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083021622306652695681Agma Car Auto 

Naprawa Maciej 

Wietrzychowski

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0585Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.24.Z0004787247860005696ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA

 0,0630Odpady tworzyw sztucznych0702136342025087822211666Metal Work Polska sp. 

z o. o.

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,4860Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033103491806651122635Specjalistyczna 

Praktyka 

Urologiczna-Antoni 

Gruszczyński 

chirurg-specjalista 

urolog

 27,4500Odpadowa masa roślinna0201033015190837632111476PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE "DANEX" 

SP. Z O.O. SP.K.

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 210,6030Opakowania z papieru i tektury150101

 52,3710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,5310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1040Aluminium170402

 2,2150Żelazo i stal170405

 1,2000Skratki190801

 4,1500Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103639801515 000297822175427PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"VITA-DENT"

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6396531447791262319Indywidualna Praktyka 

Lekarska Mieczysław 

Krzysztof Musiałek

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055720513427642352589GWDA Sp. z o.o.

 7,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602
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 0,2000Inne niewymienione odpady170182

 1,4150Żelazo i stal170405

 141,4000Skratki190801

 93,2700Zawartość piaskowników190802

 12 863,1400  2,091.56Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 53,1600  44.00Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398821177792165699PRZYCHODNIA 

DENTYSTYCZNA 

SP.Z.O.O.

 3,0000Popioły lotne z węgla1001026300203487860005526MOTOREM Graczyk 

Sp.J.

 0,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0005Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2200Żelazo i stal170405

 0,2650Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040149045355262297860SAINT-GOBAIN 

POLSKA SP.ZO.O.

 0,1940Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 30,8870Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 693,2900Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 762,4000Inne niewymienione odpady101299

 0,9290Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 4,0490Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 18,5740Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Opakowania z drewna150103

 5,7130Opakowania z metali150104

 4,5030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6870Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 3,3940Mieszaniny metali170407

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6306713829720787671SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0600Odpady tworzyw sztucznych070213630196722PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 1,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6110Opakowania ze szkła150107

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2290Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0510Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 160,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2000Żelazo i stal170405
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 123,8700Skratki190801

 29,5600Zawartość piaskowników190802

 6 145,3000  1,487.74Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,5800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033014440958891210050INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ 

KATARZYNA 

CABAŃSKA

 0,0160Inne niewymienione odpady0801993016435936221259900Malarstwo 

Tapeciarstwo Usługi 

Ogólnobudowlane 

Marcin Urbaniak

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 443,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052500120966180040664ELKO sp. z o.o. 

IMPORT EXPORT 

INTERNATIONAL 

TRANSPORT

2947



 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013099026972243934INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MICHAŁ 

SKRZYPKOWSKI

 1,9020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083025254309721245564POLARIS 

LABORATORIES 

EUROPE SP.ZO.O.

 1,7540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1150Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 4,5510Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3 626,7810Opakowania z papieru i tektury1501013002680586172195754RPM sp. z o.o.

 970,0780Papier i tektura191201

 52,4000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101478906661048828Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata 

Tatarczuk-Matthyaschk

 0,0100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801125700072657630006864ZIWAKO Zieńko & 

Kościelnik Sp. j.
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 0,4750Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1070Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0040Odpady spawalnicze120113

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1890Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308904577871144326Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Adamska - 

Pruszkowska

 431,2100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052505886146191016830ZAKŁAD 

STOLARSKO-TAPICE

RSKI "MARIDEX" 

MACIEJ MUSIALSKI

 0,7000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 3,9090Żelazo i stal170405

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093631157917773197333PHU FARMACJA Anna 

Kaźmierczak-Jędrkowi

ak
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101429126651080612GABINET LEKARSKI 

FERDYNAND 

WRÓBEL 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG 

POŁOŻNIK

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034115492517851270631"KALIA" EMILIA 

SZUKOWSKA

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5703291297641115752PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNA GRAŻYNA 

KROPIDŁOWSKA

 0,1000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016396651997811652036"PRACOWNIA 

RENTGENOWSKA 

JEŻYCE" S.C.

 0,4200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0260Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2504701506181199711GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA GANSZER

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208570500014 00059Gospodarstwi Rolne 

Lilia i Stanisłwa 

Kępińscy
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 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008511547811374028GABINET 

KOSMETYCZNY 

ZACISZE MONIKA 

BUDZYŃSKA

 0,1050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143020406329680172324PPHU Teletoner Michał 

Passia

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214O91.11.Z0008064186181034298Izba Rzemieślnicza w 

KAliszu

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0550Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013019620747642209633Firma 

Usługowo-Handlowa 

"INTERCAR" Sławomir 

Szmania

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte opony160103

 0,3500Metale żelazne160117
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 0,0800Metale nieżelazne160118

 0,1250Tworzywa sztuczne160119

 0,0700Szkło160120

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z639714259 000229670595247NZOZ "SAMED" 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA

 29,8400Opakowania z papieru i tektury1501011427261495272643921POLSKA GRUPA 

FARMACEUTYCZNA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 4,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3260Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,3550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3130Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8980Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1 298,0000Popiół cynkowy1105023008927336222617690Banasiak Marcin 

Trans-Piach Bis

 48 880,0000Żelazo i stal170405

 10 041,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 28,1700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.71.Z5701541737661000360PW sp.j. Wigropil M.B. 

Piechoccy, M.M. 

Wiórkowscy (Dawniej 

PW "WIGROPIL"  

B.PIECHOCKI&M.WIÓ

RKOWSKI)
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 0,0050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania z drewna150103

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Filtry olejowe160107

 1,3700Żelazo i stal170405

 0,2270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308367429720121593Specjalistyczne 

Centrum Medyczne 

OMEGA

 0,8230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085702037307671065220PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"CHRUSTOWSKI" 

ANDRZEJ 

CHRUSTOWSKI

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0590Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1450Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3900Żelazo i stal170405

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185703023087871975984PRZEDSZKOLE NR 1 

"BAJKOWY ŚWIAT" 

WE WRONKACH

 0,0110Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6345945667811390926INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

STOM. EWA 

CZECHOWSKA

 0,1200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046304846687771036583"EL CAB"  SP. Z O.O.

 0,0400Odpady tworzyw sztucznych070213
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 1,2450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,6850Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2600Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 1,0870Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1600Żelazo i stal170405

 39,7090Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 25,0600Papier i tektura191201

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033007855466782809321PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

AGNIESZKA 

WRÓBLEWSKA

 1,6200Opakowania z papieru i tektury1501015701068087660003818PPHU "CHEMIX" 

B.BUDNA, 

D.PRZYBORSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093004561857861647304JANKIEWICZ SPÓŁKA 

JAWNA

 3,1400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036396163677822118317"MAKRANA" SP. Z 

O.O.
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 32,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055705546427630014059KOMAT MIECZYSŁAW 

KOZŁOWSKI

 0,3880Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0010Odpady spawalnicze120113

 2,4280Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,3450Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Opakowania z drewna150103

 0,8400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 96,7700Żelazo i stal170405

 0,6750Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,2890Opakowania z papieru i tektury1501013019807416971090523ELGOS MACIEJ 

KOWALSKI

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033808109256671259538Usługi Kosmetyki 

Estetycznej Agnieszka 

Chmielewska

 0,0120Inne niewymienione odpady070299G50.20.A6312569007772288306WARSZTAT 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

Krzysztof STERN

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Zużyte opony160103

 0,1650Filtry olejowe160107

 0,0110Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0440Tworzywa sztuczne160119

 0,0780Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707935427661357033MIROSŁAWA 

KOZŁOWSKA USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086309029247821741037MASAN MECHANIKA 

POJAZDOWA 

ANDRZEJ MARCIN

 0,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0800Płyny hamulcowe160113

 0,1800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 8,4000Opakowania z papieru i tektury1501013619178076972316484VMI Poland sp. z o.o.

 15,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,1000Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,5000Metale żelazne160117

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,5000Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,2000Żelazo i stal170405

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093007191306681912106Irena Ciesielska, 

Janisław Ciesielski, 

Krystyna Ciesielska 

Apteka "Pod Wagą"

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033022346036222767917Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Puiort 

Marchewka

 18,3000Odpady tworzyw sztucznych0702130010753657790000830POLYCHEM 

SYSTEMS SP. Z O.O.

 15,1620Odpady izocyjanianów080501

 6,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 12,1000Opakowania z metali150104

 55,9110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1670Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 8,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 14,4300Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 25,1000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0190Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 172,0000  172.00Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 5,6740  5.67Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) zawierające substancje 

niebezpieczne

161003

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032510079676181174823Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki Lucyna 

Cholajda

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103DG24.66.Z3103006246661187228P.P.H. "SKOBROL" 

JOLANTA  

KRZYŻAŃSKA

 1,0700Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222514495996191845348P.P.H.U. "TOMPOL" 

TOMASZ PIETRUS

 0,8000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 1,6750Inne niewymienione odpady070299

 7,9350Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070708

 48,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9700Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,6240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,7800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033658656516080029746TWOJA 

KOSMETYCZKA 

MONIKA KNAPPE

 0,3700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301043025986827642665294KAHRS POLSKA Sp. 

z o.o.

 690,2500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 6,0500Inne niewymienione odpady030199

 13,4100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 17,0400Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,2900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

2961



 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501013637535285213723357Creative Design Group 

Szymon Rychlik

 1,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086311198607811259528TOYOCAR Violetta 

Rutkowska

 4,3780Metale żelazne160117

 2,0580Metale nieżelazne160118

 0,4420Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1760Inne niewymienione odpady0702993003891067871376143TMALASER Teresa 

Malinowska

 4,6470Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 89,4960Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1660Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0920Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052502933566190021125ZAKŁAD 

STOLARSKO-TAPICE

RSKI PIOTR LEŚNIAK

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,0100Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

100115

 0,0010Żelazo i stal170405

 0,0200Papier i tektura200101

 0,0058Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500418216220102562Stolarstwo i 

Tartacznictwo Usługi 

Pogrzebowe Czesław 

Bochen

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110184626681684906PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO 

'MEDYK' S.C.

 4,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z2506258586221263534PRZETWÓRSTWO 

MIĘSA "STEK-POL" K. 

STEMPNIEWICZ, J. 

STEMPNIEWICZ, M. 

STEMPNIEWICZ SP.J.

 6,2000Opakowania z papieru i tektury1501013019663627831683382ŁAZIENKAPLUS.PL 

S.A.

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Skratki1908013007730006662058183PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

"SAMRAD" SP. Z O.O. 

W KOŚCIELCU

 39,0000  0.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 397,6400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803026987006060093215PRO PLAST EPP Sp. 

z o.o. Sp. K.

 0,9600Opakowania z papieru i tektury150101
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 2,5660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,2100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134111266516981603935ZESPÓŁ SZKÓŁ W 

JERCE

 0,2520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013001070207861628620NZOZ "OPTII"

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z6304576837871341825USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

J.WOLIŃSKI, P.TOBIS 

S.C.

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090033737826220104911PUNKT APTECZNY 

DANUTA 

MYSZKOWSKA

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095702838587631523969APTEKA "POD 

JASKÓŁKĄ" SPÓŁKA 

JAWNA ELŻBIETA 

GMUR I WSPÓLNICY

 0,0441Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140064733507781078850Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu

 0,0560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1400Papier i tektura200101

 0,2600Szkło200102

 0,9700Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 2,0600Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101083586651030844Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marek Włodarczyk

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083005722767881380382ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ,BLACH

ARSTWO I 

LAKIERNICTWO 

WITOLD SPYCHAŁA

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0700Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0150Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 11,9170Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

040221DB17.25.Z2514666176182076011Runotex Produkcja sp. 

z o.o. (dawniej 

RUNOTEX-TKALNIA 

SP. Z O.O.)

 25,1310Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 11,1650Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2140Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033021638439730763465LORENCJA Ewa 

Lorenc

 10,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082503892926180043591Ignaszak sp. j.

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,4700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6100Zużyte opony160103

 1,8800Filtry olejowe160107

 0,2700Płyny hamulcowe160113

 11,2200Metale żelazne160117

 0,4700Metale nieżelazne160118

 5,8600Tworzywa sztuczne160119

 4,2800Szkło160120

 1,7500Inne niewymienione elementy160122

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101880066971433638Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Perzyńska
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 1 857,2570Opakowania z papieru i tektury1501016320982777770008248PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH  

ARTUR  ZYS

 766,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 142,5410Opakowania z metali150104

 284,4800Opakowania ze szkła150107

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 618,7770Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 516,0800Gruz ceglany170102

 0,9600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 12,8700Papier i tektura191201

 11 413,2000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 9 221,2400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 61,3600Papier i tektura200101
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026307180957861092740PRZYCHODNIA DLA 

MAŁYCH ZWIERZĄT 

PAWŁ SKARZYŃSKI

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6308023067831201236PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JADWIGA SOKALSKA

 7,5020Metale żelazne1912023657764856222797433JMP Polska sp. z o.o. 

sp. k.

 7,0230Metale nieżelazne191203

 1,7700Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013028148846171503751P.P.H.U. 

"SEKOM-ŁUCKI"

 3,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1200Odpady spawalnicze120113

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0001Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602611418838ORLEN EKO SP. Z 

O.O.

 0,0890Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 0,0600Kwas chlorowodorowy0601026311648947822052334BRIDGESTONE  

POLAND  SP.ZO.O.

 39,9910Czysta sadza061303

 172,7980Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 1 583,7400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 195,3540Inne niewymienione odpady070299

 6,0800Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 2,9660Inne niewymienione odpady080499

 40,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 44,4940Inne niewymienione odpady120199

 19,4000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 101,3250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4020Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 111,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 473,5740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,8900Opakowania z drewna150103

 52,7300Opakowania z metali150104

 147,6340Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,1400Opakowania ze szkła150107

 145,0620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,6920Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 18,8380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1 685,8400Zużyte opony160103

 0,9940Filtry olejowe160107

 0,5240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,9640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 17,2180Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3,3760Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,4600Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 4,0020Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 38,6600  1.82Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 72,7270Żelazo i stal170405
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 1,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.90.Z5721253427642430444GOLIAT JANUSZ 

POLASZEK SP.ZO.O.

 70,2610Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101O93.01.Z3007778257642370618PRALNIA 

EKOLOGICZNA 

FREZJA ŁUKASZ 

SKARUPA

 0,0230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0000Zmieszane odpady opakowaniowe1501066396822007881060909OPONDACH Michał 

Trębacz

 11,9880Zużyte opony160103

 2,3000Inne niewymienione odpady170182

 14,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0081771236651666281SERWIS 

SAMOCHODOWY 

KLACZEK ASO

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 57,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013002745806221525017PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

'HYDRO-GAMA" 

ZENON 

WAWRZYNIAK

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 26,2900Żelazo i stal170405

 0,0500Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0704036308115939720425821PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "CEDRUS" 

HANNA KLAWITER

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016303820407871009373DMP Solid Polska, 

Przesławscy Sp.J.

 7,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Aluminium170402

 25,4200Żelazo i stal170405

 0,9520Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406033101959726661003197AMB Marek Bernaciak
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 0,0610Opakowania z metali150104

 0,0599Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2540Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,4300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010011491707642346100Szkoła Podstawowa 

im. Powstańców 

Wielkopolskich w 

Radwankach

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107K74.70.Z2761531559542250979IMPEL CLEAINING 

SP. Z O.O.

 58,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036397737477821698471Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Radosław Słopień

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036345941127822127701Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Mariola 

Malinowska-Patryas
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016110387642281062Firma Usługowa Marcin 

Kucner

 5,5900Opakowania z papieru i tektury150101A01.41.A5720900757661847530Rapool Polska sp. z 

o.o. (dawniej 

AGROBRAS SP. Z 

O.O.)

 6,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509497916181433288PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI IZABELA 

KUBACKA - PAWLAK

 0,0350Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117G50.20.A6306539357771421708AUTO-LAKIERNIA 

LESZEK KUBIAK

 0,0300Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

080412

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,6980Odpady kory i korka0301015701821237671001711Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe Józef 

Faliszewski
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 858,6900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0750Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211F45.33.A0105474001180018900Tempcold Sp. z o.o.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016295126991882084Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Aleksandra Morawska

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501110105016395260302870SIEMENS  SP.ZO.O.

 0,1550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034114314726961699926NZOZ Specjalistyczne 

Poradnie Lekarskie 

"HIPOKRATES" Sp. p.

 2,7950Opakowania z papieru i tektury1501013021605896222781254Dudziak Sp. z o.o. 

S.K.A.

 1,8190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0210Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,3530Aluminium170402

 160,0030Żelazo i stal170405

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych1501022515467306211119304PPHU MAREK 

KURGANIAK

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z2508036336181009403P.P.H. "POLSKIE  

MIĘSO"  KRĄŻYŃSKI 

S.J.

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Żelazo i stal170405

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180048415127790022642"DOMET" 

DOBSKI&DOBSKI 

KRZYSZTOF DOBSKI, 

PAWEŁ DOBSKI

 0,1730Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,2860Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4330Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,1630Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0090Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 620,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016341498437792143605TOR-MEL Sp. z o.o.

 10,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 1 700,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033012070247881941018Praktyka 

Stomatologiczna 

Marcin Kruś

 88,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013024477247851797893Przesiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Operator Sp. z o.o.

 3 123,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 5,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 12,1000Żelazo i stal170405

 0,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501015721193607661869402Firma Handlowa s.c. 

Ewa Adamska, Lech 

Adamski

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.50.Z6321181307880017751Przedsiębiorstwo 

Rolno- Usługowe 

PA-ROL

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,6460Metale żelazne160117

 8,5760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083021131307773225590CAGEN sp. z o.o.

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7500Filtry olejowe160107

 16,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,4500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136321707387771248500SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE JERZY 

AUGUSTYNIAK
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 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708935687661756715"CENTRUM 

MEDYCZNE" s.c. 

Mirosław Łukaszek 

Janusz Łojewski (daw. 

NZOZ Zespół 

Specjalistycznych 

Praktyk "CENTRUM 

MEDYCZNE"

 1,3000Metale żelazne191202DN37.10.Z3000892617772855490ECER RECYKLING 

SP. Z O.O.

 1 183,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 13 834,0000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509663296221691655INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MACIEJ 

KRÓL

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3004668356222623118"JANTAR" SP. Z O.O.

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039705432649231245692PRZEMYSŁAW 

SUTERSKI TECHNIK 

DENTYSTYSTYCZNY
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 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110231386681333437Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Woźniak-Matusiak

 6,2100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226304659907881018362BUKOWIANKA S.A. w 

likwidacji

 9,7000Odpady tworzyw sztucznych0702136307085247661818623OBORNICKA 

FABRYKA OKIEN 

"OFO" SP. Z O.O.

 0,0090Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0185Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0065Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0004Tworzywa sztuczne170203

 0,3910Aluminium170402

 0,9670Żelazo i stal170405

 0,0500Papier i tektura200101
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 3,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B6305297807880011688KAM-TRANS Józef 

Kaminiarz

 9,3800Zużyte opony160103

 0,1990Filtry olejowe160107

 14,7100Żelazo i stal170405

 30,7900Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110176176681708802NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA W 

TOKARACH

 18,2200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053100295126681014896PRODUKCJA 

WYROBÓW Z 

DREWNA - 

KAZIMIERZ 

DAWIDCZYK

 4,7400Odpadowa papa170380

 0,0132Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032508639316171127319LESZEK MICHALAK 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,3400Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.B3100124056680002572CUKIERNICTWO 

ZDZISŁAW 

JESIOŁOWSKI

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z metali150104

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 324,5600Odpady kory i korka0301014102207806981001225Tartak Bogdan 

Michalski

 2 373,1800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033010752037642617697Podmiot Leczniczy 

SALVE Sp.j.

 0,0010Odpady spawalnicze1201133667564096222802714B&K SECURITY 

BOGUSŁAW 

KRAWCZYK,JAKUB 

BOGUTA S.C.

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,2100Żelazo i stal170405

 15 309,7490Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z1515624718992367273KAUFLAND POLSKA 

MARKETY SP. Z O.O. 

SP.K.

 43,7760Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 403,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 13,5150Opakowania ze szkła150107

 0,1630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 257,0280Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,0940Inne baterie i akumulatory160605

 0,0450Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101556946681040936PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. ANDRZEJ 

SKOWROŃSKI

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4110422916971640952Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Sławomira Bajsert

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250676034 000306221893583NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH 

CZARNYLAS

 0,0423Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216250434800P.P.H.U. ELEKTRO 

MIZ

 15,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013023881866060092256BIMEX Sp. z o.o. Sp. 

K.
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036321510439720085561SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

MARIOLA 

PAWLACZYK

 0,2100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010041091656970011059Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"Rexon" s.c. B. 

Justkowiak B. Blizat

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 27,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110823136671573878Zakład Usług 

Specjalistycznych 

"VENA" s.c.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308793617881172502PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI MACIEJ 

FILIPOWICZ

 45,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053016290096191760250P.P.U.H."KiM-POL" 

RENATA 

TRĄPCZYŃSKA

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084103612556971776433ŻWIROWNIA LECH 

GŁUSZAK

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Filtry olejowe160107

 800,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 250,0000Gruz ceglany170102

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025708756597642143710IZABELA NOWAK 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,5370Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6396686777861533374PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE TRANS GUM 

MIECZYSŁAW 

LESIŃSKI

 0,1260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 27,8800Zużyte opony160103

 0,1780Filtry olejowe160107

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033001255486171086017Gabinet Kosmetyczny 

Renia Renata Mizera
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396402077822124795PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"POLIGRÓD"

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016740567811862495TWOJE ZACISZE S.C.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.11.Z0005412337631132364Urząd Gminy w 

Ryczywole

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083019229047851300964MECHANIKA 

POJAZDÓW 

CIĘŻAROWYCH I 

OSOBOWYCH 

LESZEK FINGER

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,1480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140006016046181863215Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Adama 

Asnyka

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101DA15.81.B2500956336221286162PPHU Ciastkarnia Jan 

Przerwa

 0,0025Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 11,2800Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej1004025702184607631006122ZAKŁADY 

ELEKTROCHEMICZNE 

" ALCO - MOT " SP. Z 

O.O.

 8,4800Inne cząstki i pyły100405

 1,6650Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 272,3770Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 23,1960Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0090Odpady spawalnicze120113

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,6200Benzyna130702

 4,7940Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7170Opakowania z metali150104

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,9500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,8140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6030Żelazo i stal170405

 0,1000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 31,6000Opakowania z papieru i tektury1501013010027182090001776JERONIMO MARTINS 

DROGERIE I 

FARMACJA Sp. z o.o.

 0,6782Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0690Opakowania z tworzyw sztucznych1501023006533716661205340Firma Handlowa Eko 

Edyta Zawadzka

 10,2300Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

1603053004435509721147850"CHIC M.DZIURŁAJ 

D.URBAN SPÓŁKA 

JAWNA"

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011958587781393505INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAGDALENA UCHTO

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033008671267811820686NZOZ ARDENT
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036310100857851045176INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ SZKOŁA 

RODZENIA "NATURA" 

GRAŻYNA KASPRZAK

 0,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086346238137792242023AUTO DRAP SP. Z 

O.O.

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186345134447781381471Wyższa Szkoła 

Języków Obcych im. 

Samuela Bogumiła 

Lindego

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9120Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201096345300307772746192LEUCO POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,4550Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0050Aluminium170402

 0,5360Żelazo i stal170405

 10,7400Opakowania z papieru i tektury1501011212207595492396258Draft 5 sp. z o.o.

 3,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0033435749680000882Auto Serwis Ryszard 

Lisiecki

 0,3840Oleje i tłuszcze jadalne2001252514757706211653311CUKIERNICTWO  s.c. 

Krzysztof Łyskwa - 

Michał Łyskwa

 0,3180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103250091641 000206181042441NZOZ 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOZNICZY "R.M."

 0,0078Opakowania z papieru i tektury1501013003995479720240116Marzena Przybysz

 0,1414Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801413494435252422430XELLA POLSKA SP. Z 

O.O.- ZAKŁAD W 

MOSINIE

 651,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3 152,5000Wybrakowane wyroby101382

 4,5900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,1000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9900Zużyte opony160103

 5,7800Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033669347278571894354Romańczukiewicz 

Karolina Kreatorzy 

Urody

 1,4916Opakowania z papieru i tektury1501013028254807821611576Justyna Skorupska

 0,1911Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5720035507630003038APTEKA POD ORŁEM

 0,0010Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132
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 0,4730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033620873606681971190RODAMED sp. z o. o. 

Centrum Diagnostyki 

Obrazowej i Lekarzy 

Specjalistów

 0,1660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034101800226971462367Leszczyński Osrodek 

Pulmonologiczno-Alerg

ologiczny 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Danuta 

świetlik-Świderska

 0,7000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402096396933107781369984WYTWÓRNIA 

SPRZĘTU 

REHABILITACYJNEGO 

COMFORT KRYNICCY 

SP.J.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,9600Zużyte opony1601033019142016171372800Firma Fimiak Radosław 

Fimiak

 0,0110Opakowania z papieru i tektury1501015708838027631000711GABINET 

KOSMETYCZNY 

"VENUS" JUSTYNA 

BYTYŃ

 0,0086Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033111264186671051950INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

LICENCJAT 

PIELEGNIARSTWA 

ANNA WYGOCKA 

PIELĘGNIARKA 

RODZINNA

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020013192937830000889przedsiębiorstwo 

innowacyjno 

wdrożeniowe 

LUBANTA S.A.
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 0,4200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015702643357641532450ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY  RYSZARD  

MITEK

 18,4600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0730Opakowania z drewna150103

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110177416652306171NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA ÓSEMKA 

S.C.

 20,6900Skratki1908014110507706991870879Gmina Miejska Górka

 66,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036399107477791904404INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA  

PRAKTYKA 

LEKARSKA FILIP 

RYBAKOWSKI
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006517807631227231NZOZ Usługi 

Stomatologiczne 

Joanna Kamińska

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033023899907811884321STOMATOLOGIA API 

S.C. AGATA I PIOTR 

IMBIERSCY

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3814134459680815897Apteka Medicamen 

Xymena Szymańska

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036304420269720065802SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

JADWIGA 

WAWRZYNIAK

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych1501020003755627770002783SPÓŁDZIELNIA 

ROLNICZO-HANDLOW

A "ROLNIK"

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083672858117661875070GOSPODARSTWO 

ROLNE JOANNA 

DAWIDOWICZ

 0,0510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025404067772754866SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY "DOLINA 

PIĘKNA " Marta 

Matuszewska

 3,8200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201826300880277850006122PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"WIESZCZYCZYN" 

SP.ZO.O.

 0,8300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5500Filtry olejowe160107

 291,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013642991846222794653Przedsiębiorstwo 

Drogowe Drogbus 

Szablewski sp.j.

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033016182607171780758INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

PUTZ

 0,0270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082504941106171011077DARIUSZ DURSKI 

AUTOSERWICE

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0085Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1510Zużyte opony160103

 0,5700Metale żelazne160117

 0,1720Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143004688406172030852Lena 

Głowacz-CONSULTING

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1340Papier i tektura200101

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611012476981803344VERO GABINET 

KOSMETYCZNY 

WERONIKA 

LUDWICZAK

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101632024511WYTWÓRNIA 

CUKIERKÓW ADA  A. 

BAUMANN

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania ze szkła150107

2995



 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396307757791042434GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA CIEŚLA

 2,8960Zużyte opony160103DN37.10.Z3100204396660010723P.H.U. "JOLMAR" JAN 

BALCER

 0,0260Filtry olejowe160107

 0,0180Płyny hamulcowe160113

 0,0800Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 164,6480Metale żelazne160117

 17,3880Metale nieżelazne160118

 16,3460Tworzywa sztuczne160119

 12,3860Szkło160120

 19,1100Inne niewymienione elementy160122

 4,3580Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,7970Opakowania z papieru i tektury1501013006625206181790901Sklep Wielobranżowy 

Martyna

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312842569720927876OPTEGRA POLSKA 

SP.ZO.O. KLINIKA 

OKULISTYCZNA

 0,0818Opakowania z papieru i tektury1501013017287346981601267Katarzyba Bożek

 0,0635Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6312194027771802505Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gin.-Poł.  

Przemysław Grądzki

 0,0108Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005480346221700130Urząd Gminy Sośnie

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806307192787831134221H. CEGIELSKI - 

ENERGOCENTRUM 

SP. Z O.O.

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,5690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,2000Szkło170202

 0,7000Tworzywa sztuczne170203

 0,8000Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,3000Aluminium170402

 17,0000Żelazo i stal170405

 0,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101556366681044911Indywidualna Praktyka 

Lekarska Katarzyna 

Bartosik

 1,5000Opakowania z papieru i tektury1501013004551976681889347EK Elektrokabel 

Fabryka Kabli Karolak i 

synowie sp. j.

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 55,7060Miedź, brąz, mosiądz170401

 9,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 2 001,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205A01.41.A4100564926980005675PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI HANDLU I 

USŁUG ROLNICZYCH 

ŚMIGROL SP. Z O.O.

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,3950Żelazo i stal170405

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0900738715571072805SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

PRZEMYSŁAW 

JARMUSZKIEWICZ

 0,0010Odpady spawalnicze1201135720900467630012178FIRMA "VIABUD" 

JACEK 

GRUSZKIEWICZ

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033024823766661950109Katarzyna Kostrzewa, 

Usługi Kosmetyczne

 0,0200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030003766566670003475GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

STRZAŁKOWIE

 0,3400Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 43,6500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6000Metale żelazne160117

 0,2800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 10,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2200Aluminium170402

 13,3870Żelazo i stal170405

 0,0200Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 1,6800Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,6420Odpady wielkogabarytowe200307

 14,5080Odpady tworzyw sztucznych0702136345432157871818888FIRMA LAKIERNICZA 

"HANNEX" HANNA 

IWANICKA

 28,0280Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,6600Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 9,8600Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318A01.30.Z0004780267770001424ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"POKÓJ"

 52,8800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2430Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033656118387831748986ANA MEDICAL. 

CENTRUM 

MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101DH25.24.Z6345520427822285908DANTOM Sp. zo.o.

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,8200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5000Żelazo i stal170405

 1,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701014114243026971338940Zakład Budowlany 

UNIMED Halina 

Pawłowska
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312584487881260152INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA IWONA 

STRZELECKA-MODZE

LEWSKA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033006592676181793242FIRMA 

DEWELOPERSKA 

"CIECHBUD" 

CIECHOSŁAW 

WOLDAŃSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308662697881040485INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JANINA 

SULKOWSKA-DAKTE

RA

 3,6500Opakowania z papieru i tektury150101DK29.56.B2783124689542489870FASTEK  FITTING  

POLSKA  SP.ZO.O./ 

HT&L Fitting Polska 

sp. z o.o.

 36,6750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6000Opakowania z drewna150103

 0,0220Opakowania ze szkła150107

 0,4080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1240Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 1,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,2300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.B5701740307661002146GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 4,2180Skratki190801

 208,1000  5.91Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0600Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117DJ28.51.Z2505157916221005507Epox s.c. J. Błoch Z. 

Adamek

 0,5200Odpady proszków powlekających080201

 0,7500Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,9880Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016305280357841031209PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

BENEDYKT PIASECKI

 0,0030Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0040Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1230Metale żelazne160117

 0,0050Metale nieżelazne160118

 0,0100Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z2514465086661420096Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Wiśniewska
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,9000Metale żelazne1601173013185457861682393PACHURA MOTO 

CENTER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016305277747790020270PRYWATNA  

LECZNICA  "CERTUS"  

SP.ZO.O.

 2,1800Roztwory utrwalaczy090104

 0,1260Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 20,8880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143008864546222184943BIURO 

RACHUNKOWE 

MARCZAK IWONA

3005



 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501016315713817850001403DZIAŁALNOŚĆ 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

PIEKARSKO - 

CIASTKARSKA S. 

MICHALAK, R. 

MICHALAK

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035708649057641237449INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

MGR EWA CHLEBEK

 0,5200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032516016016221192107STOMATOLOGIA 

ŻUKOWSKI

 228,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070047730357870006220PRZEDSIĘBIORSTWO 

BEGIER HENRYK 

BEGIER I SYNOWIE 

SP.J./BGR BAU sp. z 

o.o. sp.k.

 27,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023015273266972185444GABINET 

WETERYNARYJNY 

MATEUSZ 

LECIEJEWSKI
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032500402186181504657GABINET LEKARSKI 

JERZY CELER

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186113772467742743094ORLEN 

LABORATORIUM SP. 

Z O.O. zmiana na S.A

 0,0080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0460Opakowania ze szkła150107

 0,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,8300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086310707857881044715USŁUGOWY ZAKŁAD 

SAMOCHODOWY 

MAREK WALKOWIAK

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Filtry olejowe160107

 33,6490Odpadowa masa roślinna0201033026490667632127709Noris sp. z o.o. sp. k.
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 32,6000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301

 135,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0300Inne niewymienione odpady020399

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 262,6970Opakowania z papieru i tektury150101

 49,8450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 90,8000Opakowania z drewna150103

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4050Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 2,3600Tworzywa sztuczne170203

 0,3700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,0000Skratki190801
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 0,0780Metale nieżelazne1601186320251207871006311WAWRZYNIAK ADAM 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "ELBAW"

 1,3790Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0040Aluminium170402

 1,3900Żelazo i stal170405

 0,0860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A0915326025571145119Lakiernictwo 

Pojazdowe Ignacy 

Starczewski

 0,1090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Odpady spawalnicze1201133102216306651137513AUTO-SERWIS 

IRENEUSZ 

ŁAWNICZAK

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4000Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0140Płyny hamulcowe160113

 1,8690Metale żelazne160117

 0,5700Tworzywa sztuczne160119

 0,5000Szkło160120

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,7200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036308862087811315244NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CHIRURGIA 

ENDOSKOPOWA 

"ENDOMEDICAL" 

JACEK SPICHALSKI

 0,1910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103301299500 000226182112178DENTICAL Sp. z o. o.

 2,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.30.Z2515295716181964293Schimmel Fabryka 

Fortepianów sp. z o.o.

 1,2400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,9840Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 1,9680Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117
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 2,1680Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 3,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,7000Odpadowa papa170380

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035701599867631371809PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA 

RODZINNEGO W 

RYCZYWOLE

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych1501023001516526921596367PAWEŁ URBANIAK 

JULMARTECH

 5,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2600Żelazo i stal170405

 0,9000Żelazo i stal1704054114187156991824365Zakład Cukierniczy 

JOKER sp.z o.o. sp.k.

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509034126181298643Gabinet 

Specjalistyczny LEK. 

MED.MACIEJ 

JAKUBEK

 5,8200Opakowania z papieru i tektury1501010080194766990004364RAWBUD RAWICZ 

SP. Z O.O.

 1,2200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 32,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 11,6600Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

0402213102667266651702663Michalak Radosław 

Export Import Odzież 

nowa i używana

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 82,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052502192366221665511ZPUH SŁAWOMIR 

KUŹNIK

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035703051527641397992INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELEGNIARSKA 

GRAŻYNA 

WAŚKOWIAK

 0,0160Opakowania z papieru i tektury1501013673450745862318530VITALIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,8180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6301225867821013941NZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGII 

EVADENT
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 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000551906URZĄD GMINY W 

SZCZYTNIKACH

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Skratki190801

 5,5000Zawartość piaskowników190802

 0,1750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396259469721009065NZOZ L. 

ŚWIĄTKOWSKA 

SP.P. LEKARZY 

"JUDYM"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034111228606971592779GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

JOLANTA 

TOMASZEWSKA

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106306845517791075304SPRING SP. Z O.O.

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8000Żelazo i stal170405

 0,0020Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123651425337631938995CLASSIC CARS 

Justyna Starczewska

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0650Żelazo i stal170405

 8,7800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016341732967630002553SZCZOTPOL ANTONI 

SPYCHAŁA

 7,9300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0010Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035707956997651344299INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

JOLANTA ŁATKA

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023115499526651640063Lodigo Radosław 

Bartczak

 84,5600Opakowania z papieru i tektury1501010124083875212588650POZNAŃ RETAIL 

SP.ZO.O.

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 167,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 20,2600Odpady wielkogabarytowe200307

 17,1490Odpady tworzyw sztucznych0702136304474897881021559Pas Polska Sp. z o.o.

 0,4930Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 230,2850Opakowania z papieru i tektury150101

 28,8580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,4910Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,6480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,6390Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0170Aluminium170402

 1,3610Żelazo i stal170405

 26,0500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,6300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506011099984MERCK SP. Z O.O.

 1,8540Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

160509

 38,1200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706056308979277881501897MARTPOL Roboty 

Ogólnobudowlane 

Dariusz Pustkowiak

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036311383207891112967Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno-Położni

czy Dorota 

Piotrowska-Gabryelewi

cz

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502035705242797630003624PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z 

O. O.

 15,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 8,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 18,3000Żelazo i stal170405

 127,6000Skratki190801

 16,3000Zawartość piaskowników190802

 3 394,5000  476.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 11,0000Odpady ulegające biodegradacji200201

 38,9000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 45,8000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143020351926661794425INTERCOM USŁUGI 

INFORMATYCZNO-SZ

KOLENIOWE 

ANDRZEJ ROSSA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032509217306221241030Indywidualna Praktyka 

Położnicza Krystyna 

Jezierska

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6342718285140005201Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Tomasz Marek

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025227046681825382Indywidualna Praktyka 

Lekarska Marta 

Kisielewska

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033013346107282213347NZOZ "Okulista- 

Optyk"

 0,1850Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602O93.01.Z6396885047821086489EURO  PRALNIE  

ANDRZEJ  KURANT

 0,0480Opakowania z papieru i tektury1501014102755096981021133USŁUGI 

DEZYNSEKCJI I 

DERATYZACJI 

HIERONIM 

LUDWIKOWSKI
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 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0590Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0450Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015707859407661635561PRZYCHONIA 

ZESPOŁU LEKARZY 

RODZINNYCH s. c. 

"Zdrowie Rodziny"

 0,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DG24.51.Z0004182837770001803ZAKŁADY 

CHEMICZNE "UNIA" 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 15,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 10,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,4800Opakowania wielomateriałowe150105

 12,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1300Opakowania ze szkła150107

 1,8500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3500Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 0,2400Szkło170202

 0,1030Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5701791387631560172Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Grenda-Szukała
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 6,7800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z0082419447780000082ZAKŁADY 

POLIGRAFICZNE 

"SERIGRAF" LESZEK 

MAJCHRZAK, 

IZABELA 

OPPELN-BRONIKOW

SKA SP. J.

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7710Aluminium170402

 27,1380Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030115655645260211104AMREST SP.ZO.O.

 43,0270Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 11,0240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 50,6900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1930Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5930Żelazo i stal170405
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 125,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053021749827773226721BEMARC Edwars 

Baczewski sp.j.

 1,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0275Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0084Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6900Aluminium170402

 60,8600Żelazo i stal170405

 0,0150Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033009067548512839833INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGATA FLIS

 4,8600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010005845217670000170ZŁOTOWSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

HANDLOWO 

PRODUKCYJNA

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 71,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 49,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 1,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2600Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 1,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 10,7140Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DG24.30.Z0048645597830001311"NOVOL" SP. Z O.O.

 0,7890Odpady tworzyw sztucznych070213

 30,0600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,4950Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0060Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,0170Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 10,0730Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0870Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,8640Odpady izocyjanianów080501

 0,0090Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0860Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 83,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 25,9340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 56,3900Opakowania z drewna150103

 16,8760Opakowania z metali150104

 0,0900Opakowania ze szkła150107

 16,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0510Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1700Zużyte opony160103

 0,5760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0470Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,6070Inne niewymienione odpady160799

 0,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6310197327791269847GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA KRZEWIŃSKA

NIP

Dział 2. Odbieranie odpadów komunalnych

Kod 

odpadów

Rodzaj 

prowadzonej 

działalności 

wg. 

klasyfikacji 

PKD

REGONPosiadacz 

odpadów

Rodzaj odpadów

Masa 

odpadów

Sucha 

masa 

odpadów

Masa odebranych odpadów [Mg]

masa 

odpadów

sucha 

masa 

odpadów

ogółem w tym 

gospod.d

omowych

Liczba 

obsługiwanych 

właścicieli 

nieruchomości

ogółem w tym z gospodarstw 

domowych

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

Sucha masa 

odpadów

Masa odpadów

Rodzaj odpadówPosiadacz odpadów REGONNIP Rodzaj prowadzonej 

działalności wg. 

klasyfikacji PKD

Kod 

odpadów

Dział 3. Zbieranie odpadów

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112DN37.20.Z2509836069680603534PHU BIOMIX 

NORBERT 

MIKOŁAJCZAK

 321,2000
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Szkło160120  29,3950

Szkło170202  77,7800

Żelazo i stal170405  26,4700

Szkło200102  49,7800

Opakowania z metali1501043105064846680000455ZAKŁAD HANDLOWY 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY SPÓŁKA 

JAWNA MAREK I 

STANISŁAW 

RASZEWSCY

 0,4200

Aluminium170402  0,1000

Żelazo i stal170405  72,3230

Metale200140  1,0000

Opakowania z drewna1501032500494846221011169PRODUKCJA PALET 

HANDEL I USŁUGI  

J.KOWAL&W.CIOŁEK  

CZAJKÓW

 760,4800

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016315081877880011702SKLEP 

MOTORYZACYJNY 

REGINA MAKOŚ

 0,6300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016302928687871005151PH VISTAL  338,9070

Opakowania z papieru i tektury150101  70,3310

Metale żelazne160117  1 106,8420

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,0940

Aluminium170402  17,7440

Ołów170403  0,1210

Cynk170404  0,6280

Żelazo i stal170405  38,3570

Opakowania z metali1501043023661967822008936MARMA MARCIN 

WYSOCKI

 0,9300

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,3500

Aluminium170402  3,2800

Cynk170404  0,0200

Żelazo i stal170405  232,9100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013620735017661993763Stan-Złom sp. z o.o.  12,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  112,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  14,9000

Opakowania z metali150104  5,2000

Metale nieżelazne160118  1,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,0000

Aluminium170402  6,5000
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Cynk170404  0,2000

Żelazo i stal170405  211,7000

Papier i tektura200101  82,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016341868737861548714FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "DYMEK" 

DAMIAN WĘCŁAWIAK

 67,2170

Aluminium170402  6,2650

Żelazo i stal170405  99,5990

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701015705214247631001604Transport Ciężarowy i 

Handel Wacław 

Bakinowski

 26,3000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  48,3000

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801030003085486191827089SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W KĘPNIE

 1,5535

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013009939907811278276MOTO-SHOP MACIEJ 

MISIUDA

 3,4020

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201019780778446991504324Zeta Joanna Gałecka  2,3230

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,3350

Opakowania z papieru i tektury150101  146,8580

Opakowania z metali150104  16,1790

Metale żelazne160117  0,2500

Metale nieżelazne160118  10,3300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,9690

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,9810

Aluminium170402  25,0620

Ołów170403  1,0800

Cynk170404  2,5470

Żelazo i stal170405  601,2450

Mieszaniny metali170407  0,3060

Papier i tektura191201  159,3290
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Metale żelazne191202  1,0700

Metale nieżelazne191203  0,3800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053005368206221943358OLKA EDYTA 

GAŁACH

 16 012,2400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701015705326697640004921Bogdan Mikołajczak 

Z.U.H. "HYDRAULIK" 

B.M.

 400,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701015721224097641035846FIRMA  

HANDLOWO-USŁUGO

WA   "ROLPAP"  

DARIUSZ  PEPLIŃSKI

 180,0000

Drewno170201  21,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136345722577792231060 NOWA ELEKTRO 

SP.ZO.O.

 4,8905

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,3110

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0996

Żelazo i stal1704052503741106210008376USŁUGI 

TRANSPORTOWE I 

HANDEL STANISŁAW 

SUŁOT

 85,1270

Opakowania z papieru i tektury1501013653883985223071241ŻABKA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ z siedzibą w 

Poznaniu

 232,0250

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  65,3900

Odpady tworzyw sztucznych0702132500225226180042433PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 3,9300

Inne niewymienione odpady070299  0,0730

Inne niewymienione odpady080199  0,0070

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0360

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0030

Opakowania z papieru i tektury150101  0,8000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,1600

Opakowania ze szkła150107  1,1500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1170

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0060

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,1580

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0270

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6430

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0400

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,3010

Inne baterie i akumulatory160605  0,0920

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,0870
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Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  134,0000

Mieszaniny metali170407  10,5580

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  3 071,4300

Osady z klarowania wody190902  68,4200  15,7400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  12,7000

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  460,2400  383,9800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033010906167631295652PHU AGROSPAW  0,0110

Opakowania z metali150104  1,3382

Metale żelazne160117  13,7200

Metale nieżelazne160118  0,1905

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,2320

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,3365

Aluminium170402  8,2810

Ołów170403  0,1670

Cynk170404  0,1080

Żelazo i stal170405  178,8760

Opakowania z metali1501043004263567822168249KOLMET Łukas 

Szczepaniak

 14,1350

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,4470

Aluminium170402  9,8980

Żelazo i stal170405  621,1620

Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0112700995261037737TESCO POLSKA SP. 

Z O.O.

 1 450,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  137,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213411431532ANITECH MACIEJ 

KACZMAREK

 54,3820

Opakowania z papieru i tektury150101  20,6650

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  48,5020

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z1403803855272493255BI-MET sp.z.o.o.  0,5980

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0340

Opakowania z metali150104  9,5120

Metale żelazne160117  89,8170

Metale nieżelazne160118  36,4940

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  64,5040

Miedź, brąz, mosiądz170401  196,8510
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Aluminium170402  246,9940

Ołów170403  8,5930

Cynk170404  19,9940

Żelazo i stal170405  277,5320

Cyna170406  0,0370

Mieszaniny metali170407  0,9210

Metale nieżelazne191203  1,7230

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801033009041306991919769SZPITAL 

POWIATOWY  W 

RAWICZU

 1,7850

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  0,3770

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012505685636180013408IRZEN SKUP I 

SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

IRENEUSZ 

OLSZEWSKI

 238,2000

Żelazo i stal170405  1 447,7200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023000540806981052659Skup Surowców 

Wtórnych Arkadiusz 

Lewandowski

 64,2420

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z3110228836680000082PGKIM TUREK  0,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,6000

Opakowania ze szkła150107  15,6000

Zużyte opony160103  8,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,5000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2,9000

Drewno170201  12,4000

Tworzywa sztuczne170203  0,8000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  26,6000

Papier i tektura200101  7,5000

Szkło200102  36,5000

Tworzywa sztuczne200139  3,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  98,4000

Opakowania z metali1501042506565056221770343KRAWCZYK ZOFIA 

"PRZEDSIĘBIORSTW

O HANDLOWO 

USŁUGOWE"

 6,2250

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,5150

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,8920

Aluminium170402  21,2740

Ołów170403  0,2280

Cynk170404  0,1120

Żelazo i stal170405  301,0140

Mieszaniny metali170407  0,0010

Opakowania z metali1501043020268916222554564PHU Złomtex Adam 

Maćkowiak

 5,1040

Metale żelazne160117  0,8150

Metale nieżelazne160118  2,2120

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  27,3160

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,4160

Aluminium170402  36,5470

Ołów170403  0,0340

Cynk170404  0,6430

Żelazo i stal170405  1 382,4060

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  16,1010

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012728193156490001173CMC POLAND SP. Z 

O.O.

 479,3500

Opakowania z metali150104  13,2100

Metale żelazne160117  7 630,1510

Żelazo i stal170405  12 461,5390

Mieszaniny metali170407  2,5500

Metale żelazne191202  1 661,2100
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032516508299680624499MAREK TROCHIM  0,0180

Opakowania z metali150104  1,2330

Metale nieżelazne160118  0,0830

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,0950

Aluminium170402  1,5920

Cynk170404  0,0310

Żelazo i stal170405  44,7460

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

0301043800797547891776526TROXI ZAKŁAD 

OBROTU ODPADAMI 

SZYMON 

ROSZKOWIAK

 1,0970

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  0,3400

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  19,0700

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,3960

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  21,7950

Odpady tworzyw sztucznych070213  101,9090

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,1800

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  24,6700

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,7600

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070708  3,6900

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  25,6980

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  9,6900

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  0,5750

3032



Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  1,6100

Odpady proszków 

powlekających

080201  2,4900

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,5800

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0930

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  36,4510

Odpady izocyjanianów080501  0,6900

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,0250

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  16,6200

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  70,3600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  15,8200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  25,4510

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  8,8150

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,0750

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  9,3830

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,1000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  8,9880

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,9320
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Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,5700

Opakowania z papieru i tektury150101  184,8360

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  89,9860

Opakowania z drewna150103  10,7950

Opakowania z metali150104  0,1650

Opakowania wielomateriałowe150105  13,6610

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  11,1900

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  69,8290

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0030

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  57,1780

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  7,5870

Zużyte opony160103  0,0400

Filtry olejowe160107  0,7830

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,1040

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,1610

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,5700
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Tworzywa sztuczne160119  10,1260

Szkło160120  0,5600

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,7890

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,4840

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,7060

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,0920

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,5520

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,6620

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,2400

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  2,5100

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  0,1200

Tworzywa sztuczne170203  0,1100

Odpadowa papa170380  24,4500

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  26,4280

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  0,0700
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Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  0,2300

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  2,7600

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  0,0140

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,1750

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0030

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  1,4190

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,0690

Skratki190801  0,4900

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,0500

Papier i tektura191201  3,7400

Tekstylia200111  2,4500

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  4,5720

Odpady wielkogabarytowe200307  0,2800

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0202036342372927772609532PRESSEKO SP.ZO.O.  618,8200

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204  266,5000  79,9500
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Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  76,6160

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  63,5130

Inne niewymienione odpady020399  284,3400

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020502  70,9400  21,2820

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  2,6720

Inne niewymienione odpady020799  616,4200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  2,0500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  11,6500

Inne niewymienione odpady030199  49,6890

Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

030205  45,4400

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  1,5000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  10,0000  3,0000

Inne niewymienione odpady030399  61,7620

Inne niewymienione odpady040199  0,9900

Inne niewymienione odpady040299  17,4390

Kwas siarkowy i siarkawy060101  29,2450

Kwas azotowy i azotawy060105  0,5590

Inne niewymienione odpady060199  1,0000

Sole i roztwory zawierające 

cyjanki

060311  0,1350

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  4,6330

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  10,4800

Tlenki metali inne niż 

wymienione w 06 03 15

060316  147,1300

Inne niewymienione odpady060399  177,1600
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Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  63,5800  19,0740

Odpady zawierające siarczki 

inne niż wymienione w 06 06 02

060603  4,5500

Inne niewymienione odpady060699  3,2400

Odpadowy siarczan żelazowy061183  49,8200

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  0,0100

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  1,0100

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  98,1440

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  81,0200

Wapno pokarbidowe 

niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż 

wymienione w 07 01 08)

070180  161,0000

Inne niewymienione odpady070199  10,3220

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070201  0,2000

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203  1,7600

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  2,0000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  11,4100

Zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070209  1,0000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 02 11

070212  1,9160  0,5750

Odpady tworzyw sztucznych070213  4,9460
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Odpady zawierające 

niebezpieczne silikony

070216  15,9900

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,0300

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  3,2220

Inne niewymienione odpady070299  18,8300

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  5,8000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070404  20,3020

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070410  0,1800

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070413  2,2100

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  0,0200

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  6,6360

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070508  50,9700

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510  23,6200

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 05 11

070512  6,0600  1,8180

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  65,0110

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  14,7720

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  95,2670

Inne niewymienione odpady070599  48,9790

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070601  0,1200
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,0600

Zwroty kosmetyków i próbek070681  25,4800

Inne niewymienione odpady070699  642,4670

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070701  97,4700

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,1220

Inne niewymienione odpady070799  1,4940

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  398,2480

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  871,1150

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  75,8020

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  1,1600

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  196,5100

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  239,3870

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  103,9240

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  173,0480

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  231,9230
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Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  638,2950

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,2000

Inne niewymienione odpady080199  4,9950

Odpady proszków 

powlekających

080201  103,3150

Szlamy wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080202  42,4000

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  58,8600

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  39,9640

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  124,9920

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  3,9340

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  181,7320

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  8,2320

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0090

Inne niewymienione odpady080399  96,2070

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  15,4570

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  792,5310

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  119,0500

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  288,1360

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  0,3710
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Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  19,6150

Inne niewymienione odpady080499  29,2750

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  9,9690

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  204,9820

Roztwory utrwalaczy090104  0,1250

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,0550

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,0770

Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż 

wymienione w 10 01 05, 10 01 

07 i 10 01 18

100119  65,6100

Inne cząstki i pyły100405  6,7400

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej zawierające 

substancje niebezpieczne

101109  9,8960

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101115  89,0400

Odpady z produkcji cementu101380  0,1000

Inne niewymienione odpady101399  49,3520

Kwasy trawiące110105  830,8600

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  134,8750

Alkalia trawiące110107  117,1900

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  95,2710

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  237,4590  71,2450

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  160,0510  48,0200

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  5 394,3610

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  14 157,6500
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Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  229,1200

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  34,8600

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116  0,1880

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  69,8270

Inne niewymienione odpady110199  10,2200

Zużyty topnik110504  0,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  47,3400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,8100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  9,3370

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,5050

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  15,6650

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  8,8460

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  5,3840

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1 393,7190

Syntetyczne oleje z obróbki 

metali

120110  0,2200

Zużyte woski i tłuszcze120112  3,5100

Odpady spawalnicze120113  0,3020

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  86,5070  25,9520

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  98,3280  29,4980

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  11,9090
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Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  29,6490

Oleje z obróbki metali łatwo 

ulegające biodegradacji

120119  0,0050

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  53,9240

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  10,8380

Inne niewymienione odpady120199  4,5500

Wodne ciecze myjące120301  1 122,5090  336,7650

Emulsje olejowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130104  3,7100

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  56,0650

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  2,0260

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  1,1760

Oleje hydrauliczne łatwo 

ulegające biodegradacji

130112  0,1400

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0530

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,3200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,0100

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0500

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  11,2890

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  2,1100

Oleje zęzowe ze statków 

żeglugi śródlądowej

130401  0,9300
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Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  2 965,8000

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  1 991,6650

Szlamy z kolektorów130503  82,7300

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  6,1900

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  2 792,1160

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  3 278,2190

Olej opałowy i olej napędowy130701  34,7700

Inne emulsje130802  34,6700

Inne niewymienione odpady130899  22,8000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  26,8280

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  0,8300

Opakowania z papieru i tektury150101  4,8360

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,3680

Opakowania z metali150104  0,0650

Opakowania wielomateriałowe150105  0,4000

Opakowania ze szkła150107  1,8260

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  788,4860

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  5,1260
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1 218,1270

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  121,3100

Filtry olejowe160107  2,0180

Płyny hamulcowe160113  0,5560

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  95,9320

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  4,6980

Metale żelazne160117  0,0020

Tworzywa sztuczne160119  1,6800

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0210

Inne niewymienione elementy160122  5,7830

Inne niewymienione odpady160199  0,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,5950

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,3050

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0080

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2250

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  83,5300
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  103,6320

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  142,2700

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  137,5500

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  127,2210

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,2600

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  39,5180

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  1,1860

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  2,0180

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  1,4990

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  1,1100

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  97,4310  29,2290

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  54,0000

Inne niewymienione odpady160799  14,9240

Nadmanganiany (np. 

nadmanganian potasowy)

160901  0,0300

Inne niewymienione substancje 

utleniające

160904  0,4700
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Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  164,2880  49,2860

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  498,7600  149,6280

Stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161003  19,8000  5,9400

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,0150

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  3,1000

Tworzywa sztuczne170203  0,0700

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3400

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,0120

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,3500

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  0,0010

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  29,2600

Zużyte kąpiele lecznicze 

aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

180181  9,2700

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,0040

Wstępnie przemieszane 

odpady składające się z co 

najmniej jednego rodzaju 

odpadów niebezpiecznych

190204  30,8660

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  13,7270  4,1180

Inne niewymienione odpady190299  498,2500

Skratki190801  57,3500

Zawartość piaskowników190802  192,9500

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806  0,4450
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  227,6300

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  25,7850  7,7360

Szlamy z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812  37,2800  11,1840

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  67,3310  20,1990

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  13,5840  4,0750

Inne niewymienione odpady190899  2,1540  0,6460

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  5,0000

Osady z klarowania wody190902  41,9600  12,5880

Zużyty węgiel aktywny190904  3,2900

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  1,5000

Inne niewymienione odpady190999  16,0670  4,8200

Lekka frakcja i pyły zawierające 

substancje niebezpieczne

191003  1,2000

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  307,0040

Oleje i tłuszcze jadalne200125  7,7240

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0250

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,0800

Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29

200130  0,1070

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2250

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  4,6400
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Żelazo i stal1704052502564446221005588SKUP I SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

BRONISŁAWA 

KOWALCZYK

 1 702,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010128597601181234296COGNOR SPÓŁKA 

AKCYJNA

 8,9960

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  6,1170

Odpady spawalnicze120113  0,2640

Opakowania z metali150104  569,2170

Metale żelazne160117  109,5910

Metale nieżelazne160118  1,7440

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  114,9920

Miedź, brąz, mosiądz170401  99,4280

Aluminium170402  93,4220

Ołów170403  2,9420

Cynk170404  13,9490

Żelazo i stal170405  9 042,5590

Cyna170406  0,0120

Mieszaniny metali170407  5,0780

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  13,3100

Metale żelazne191202  7,3920

Metale200140  260,0000

Aluminium1704024115286746971319463PHU Star-JP 

Waldemar Pluta

 0,0080

Żelazo i stal170405  487,5480

Mieszaniny metali170407  0,3465

Baterie i akumulatory ołowiowe160601DN37.10.Z2500593826170252979PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE 

"ROLBUD" MICHAŁ 

MICHALAK

 1,1200

Aluminium170402  0,3060

Żelazo i stal170405  19 176,0990

Opakowania z papieru i tektury1501013023783027842489838"FOL-KAR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,4000

Opakowania z papieru i tektury1501019316230228960000026WPO ALBA S.A.  2,5000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,9000

Opakowania ze szkła150107  1,5000

Zużyte opony160103  8,6000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  21,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,5000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  33,4000

Opakowania z papieru i tektury1501015701507557631000036MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNALNY SP. Z 

O.O.

 53,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  171,5000

Opakowania ze szkła150107  217,7000

Zużyte opony160103  16,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  6,2000

Urządzenia zawierające freony200123  2,3580

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  17,4150

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,5000
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Opakowania z papieru i tektury1501013102954036671171513Zakład Budowlano - 

Montażowy 

inż.Tadeusz Olejniczak

 34,3840

Opakowania z metali150104  17,5630

Metale nieżelazne160118  2,3140

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  22,8170

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,6350

Aluminium170402  80,6220

Ołów170403  0,3300

Cynk170404  1,7470

Żelazo i stal170405  1 660,8350

Mieszaniny metali170407  0,2300

Papier i tektura1912016320008877881733194DEFIBREX JĘDRZEJ 

NAWROTEK

 86,9000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  0,8800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602143620204106191956645AJ GLOBAL Aneta 

Jaskuła

 1,3130

Inne niewymienione odpady070299O90.02.Z6302200537791015118"ALKOM" FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MGR INŻ. 

HENRYK 

SIENKIEWICZ

 0,6800

Inne niewymienione odpady080399  9,4780

Opakowania z papieru i tektury150101  44,0600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,2400

Opakowania z metali150104  2,0200

Opakowania ze szkła150107  609,7000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,0300
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1550

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,3000

Zużyte opony160103  11,6200

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,2400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6150

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5650

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0600

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  19,7500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  185,5700

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  5,1400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  991,5050

Mieszaniny metali170407  0,0600
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  6,7200

Odzież200110  19,9800

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,6400

Tworzywa sztuczne200139  311,1100

Odpady ulegające biodegradacji200201  81,7800

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  716,1400

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  4 933,2200

Odpady wielkogabarytowe200307  704,4200

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  45,9600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101F45.23.A6301548607861002607FIRMA  ROBÓT 

DROGOWYCH 

KRZYSZTOF 

KUKULSKI

 5 624,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 000,0000

Odpadowa masa roślinna0201036346216599721098407"EKOPOZ" SP.Z O.O.  383,0600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  1 875,0550

Inne niewymienione odpady030199  58,0200

Opakowania z drewna150103  2 649,5700

Opakowania z metali150104  1,2800

Opakowania ze szkła150107  1,1370

Drewno170201  1 580,7470

Żelazo i stal170405  6,3800

Inne niewymienione odpady190599  128,2500

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  1 976,7600

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  379,6240

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  10,6400

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  847,3160
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Odpady wielkogabarytowe200307  1 354,5300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013026989529111840587PPHU MARMET Marta 

Piechaczyk

 0,5680

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2,4510

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,9360

Opakowania z metali150104  0,2900

Metale nieżelazne160118  1,0380

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,2290

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,5160

Aluminium170402  20,5860

Ołów170403  1,5220

Żelazo i stal170405  139,4780

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214K72.30.Z6344017397791081871EWAM SYSTEM 

MARIUSZ RYCHLIK

 0,0200

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302083114918856661817244FIRMA HANDLOWA 

,,EKO-MAR" MARCIN 

SZCZESIAK

 1,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102

Opakowania z metali150104  3,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  6,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,2860

Aluminium170402  18,4000

Ołów170403  0,5000

Żelazo i stal170405

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,4000

Metale nieżelazne1601182516463316180000073PPUH Ter-Mar Marek 

Kostera

 0,1140

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1280

Aluminium170402  0,4550

Odpadowa masa roślinna0201033020317687771093931Biuro Handlowe MAJ 

Monika Górna

 1 305,0200

3055



Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  13,6200

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  319,3200

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  36,9000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  0,1600

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  256,7200

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  56,5500

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  234,0900

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  2,8500

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  25,7500

Oleje i tłuszcze jadalne200125  103,6800

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803186307602697771338287PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MAREKS"  

MAREK SZUKAŁA

 0,0610

Opakowania z papieru i tektury150101  6,6350

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,6170

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,3580

Tworzywa sztuczne170203  1,4150

Odpady tworzyw sztucznych0702134103072966961342874ADEKO ADAM 

PIOTROWSKI

 40,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  2,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,5000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105G51.57.Z6342925817861323955KOR-MAR  WIESŁAW  

NAGŁY SKUP I 

SPRZEDAŻ

 33,5300

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  48,4890

Odpady tworzyw sztucznych070213  451,8640

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,3980

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  115,4150

Opakowania z papieru i tektury150101  514,3660

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  376,5140

Opakowania z metali150104  0,9740

Opakowania wielomateriałowe150105  0,3500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  35,1400

Opakowania ze szkła150107  58,9240

Opakowania z tekstyliów150109  55,2720

Tworzywa sztuczne160119  156,4400

Szkło160120  3,5000

Inne niewymienione odpady160199  0,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5030

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,7670

Aluminium170402  0,3630

Żelazo i stal170405  50,7750

Mieszaniny metali170407  63,3740

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  323,2090

Papier i tektura191201  1,1000

Tworzywa sztuczne i guma191204  42,8460

Tworzywa sztuczne200139  0,3930

Opakowania z papieru i tektury1501013023055337773229576Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o. o.

 0,0100

Urządzenia zawierające freony200123  0,3000

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,0090

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0080
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Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,0040

Odpady wielkogabarytowe200307  7,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z3004509307661282157EKO-MAR MAREK 

KOŻUSZKO

 34,8400

Opakowania z metali150104  6,6530

Metale nieżelazne160118  0,0780

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1080

Żelazo i stal170405  412,6230

Miedź, brąz, mosiądz1704012505541536221011206SKUP I SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH ROBERT 

KOWALCZYK

 7,7800

Aluminium170402  206,3800

Żelazo i stal170405  340,6200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015703761697651451457"KAROL" LEWCZUK  

KAROLINA

 11 605,1330

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  7 805,7820

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  24,0670

Metale żelazne160117  235,0290

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  27,3600

Żelazo i stal170405  17 649,6450

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z5700338837660001268ZUKiT HENRYK 

SIWIŃSKI

 32,8500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  194,1700

Opakowania ze szkła150107  391,2600

Zużyte opony160103  25,8800

Urządzenia zawierające freony200123  8,5650

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,8600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  18,9700

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  42,6500
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Odpady ulegające biodegradacji200201  746,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  221,1600

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z3021448637831689634ZAKŁAD 

ZAGOSPODAROWANI

A ODPADÓW

 9,1540

Opakowania z papieru i tektury150101  193,7710

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  73,6520

Opakowania z drewna150103  0,2000

Opakowania z metali150104  0,2650

Opakowania ze szkła150107  1,0100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  7,5490

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,8380

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,4040

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  1,1300

Zużyte opony160103  149,6630

Filtry olejowe160107  0,3800

Elementy zawierające rtęć160108  0,0360

Płyny hamulcowe160113  0,0170

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,1830
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  14,6700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  52,5060

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,1830

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0810

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,9150

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,0490

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  6 822,5400

Aluminium170402  0,8150

Żelazo i stal170405  6,0650

Odzież200110  0,2670

Rozpuszczalniki200113  0,4110

Kwasy200114  0,1380

Alkalia200115  0,0320

Odczynniki fotograficzne200117  0,0030

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,1350

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  5,1010

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  34,0190

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  77,9270

Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne

200129  0,1980
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Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29

200130  0,0080

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  36,6940

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  12,1990

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  278,8840

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  394,2430

Metale200140  2,2100

Odpady ulegające biodegradacji200201  4 584,4600

Odpady wielkogabarytowe200307  6 279,8200

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  736,4600

Wybrakowane wyroby101382DI26.61.Z6309045387772614303POZ - BRUK  SP.Z 

O.O. Spółka Jawna

 1 887,2200

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012510483286220102970PPHU JACEK 

KOWALCZYK

 2,3700

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,7800

Aluminium170402  16,5700

Żelazo i stal170405  1 453,2400

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702803017003517631929855P.W. ANTON Paulina 

Amrożek

 33,6050

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,2750

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  97,4900

Inne niewymienione odpady120199  57,6100

Opakowania z papieru i tektury150101  106,8800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  203,3500
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Opakowania z metali150104  131,1110

Tworzywa sztuczne i guma191204  713,8200

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181310348447PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

INŻYNIERYJNYCH SP. 

Z O.O.

 568,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016396900277822138811EFEZ SP. Z O.O.  0,3840

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0220

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN36.11.Z3110624056671141883FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

MARIUSZ ŁUCZAK

 96,7100

Żelazo i stal170405  11,3000

Opakowania z papieru i tektury1501015703260717671200646USŁUGI 

TRANSPORTOWO 

PRZEWOZOWE 

ROBERT BRUSKI

 113,6000

Opakowania z metali150104  13,5970

Metale nieżelazne160118  2,2570

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,2740

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,4600

Aluminium170402  10,3790

Ołów170403  0,2130

Cynk170404  0,0830

Żelazo i stal170405  18,2580

Mieszaniny metali170407  0,0520

Opakowania z metali150104G52.50.Z4115141696981053943P.H.U. "SUROWIEC" 

ADAM HENRYK

 7,3100

Metale nieżelazne160118  0,5200

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,9700

Aluminium170402  11,3200

Ołów170403  0,0900

Cynk170404  0,6500

Żelazo i stal170405  535,9700

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012507591689680655212PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNE 

"ASO-OPATÓWEK" 

SP.Z O.O.

 1,5350
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132G52.31.Z6301869077790049316APTEKA ZEŃ-SZEŃ  0,0850

Opakowania z papieru i tektury1501016312581417851661188Gmina Książ Wlkp.  1,3000

Opakowania ze szkła150107  3,5800

Zużyte opony160103  12,8600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1100

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0240

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  5,4800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  31,5000

Urządzenia zawierające freony200123  0,3200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  7,1470

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,4520

Odpady ulegające biodegradacji200201  11,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  56,5800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302083105135966661065790ZARZĄD BUDYNKÓW 

I USŁUG 

KOMUNALNYCH

 0,2580

Opakowania z papieru i tektury150101  21,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  22,4200

Opakowania ze szkła150107  137,4000

Zużyte opony160103  38,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  923,0000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  857,1000

Odpadowa papa170380  37,5400

Urządzenia zawierające freony200123  1,6400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,0400

Tworzywa sztuczne200139  176,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  285,6200

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  119,8200

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 600,1200

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  173,8600

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201045114009207392922412"Pras-Tom" Tomasz 

Szulc

 3,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  34,4040

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  489,5110

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  11,0250

Tworzywa sztuczne160119  206,9580

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001321460972365272676062FBSERWIS S.A.  1,5460

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  4,1400
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Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

1705045700106177660013432ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 120,0000

Opakowania z papieru i tektury1501016325099067870005769PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-HANDL

OWE "REMBUDEX" 

SP.J. WOJCIECH I 

RENATA KUCIŃSCY

 0,0960

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0870

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0150

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0090

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308G51.57.Z5504126277580000692STORA  ENSO  

POLAND  S.A.

 1 620,5920

Opakowania z papieru i tektury150101  17 437,1790

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  268,5280

Papier i tektura191201  2 320,7560

Papier i tektura200101  4,3600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013016711067773198580MIROSTAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 28,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  91,0500

Opakowania z metali150104  6,8110

Metale żelazne160117  87,9130

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,2160

Aluminium170402  8,1730

Cynk170404  0,1450

Żelazo i stal170405  2 938,7940

Papier i tektura200101  145,5290
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015703068847641365957P.W.  "WTÓRPIL"  958,1340

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  6,7340

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0400

Opakowania z papieru i tektury150101  39,3550

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,3920

Opakowania z metali150104  276,9240

Metale żelazne160117  1,3400

Metale nieżelazne160118  0,0480

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,9910

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,1710

Aluminium170402  4,4330

Żelazo i stal170405  3 450,5060

Metale żelazne191202  0,9500

Inne baterie i akumulatory160605G51.47.Z0046128177640102457"SUN BABY" JACEK 

GABRUŚ

 0,0500

Miedź, brąz, mosiądz1704014111147906971265052Firma 

Usługowo-Handlowa 

Rafał Królikowski

 0,9000

Aluminium170402  2,4000

Żelazo i stal170405  167,2000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601F45.32.Z0041018736980007421AUTO HIT 

PIOTROWSKI S.J.

 3,9830

Zużyte opony160103DN37.10.Z0084201677810026124AUTO-HANDEL 

CENTRUM  

KROTOSKI-CICHY  

S.J.

 19,7000

Metale żelazne160117  189,8840

Metale nieżelazne160118  6,5500

Szkło160120  21,2010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,4650

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,1600

Odpady tworzyw sztucznych0702136396816957891512738SPÓŁKA 

SZYMAŃSCY S.C.

 87,5230

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  26,2500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  242,1160
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,0060

Tworzywa sztuczne160119  110,3300

Tworzywa sztuczne170203  5,2400

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1303073017254636681959680ENERGO-TRANS-MET 

SPÓŁKA JAWNA 

W.ĆWIEK I 

WSPÓLNICY

 4,0400

Opakowania z papieru i tektury150101  0,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1020

Opakowania z drewna150103  1,1170

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,0490

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,3650

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,1460

Zużyte opony160103  0,1980

Filtry olejowe160107  0,0470

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  5,2600
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3950

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  22,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5610

Inne baterie i akumulatory160605  1,8880

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  148,8800

Drewno170201  4,8800

Szkło170202  0,0850

Tworzywa sztuczne170203  58,0580

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  82,5230

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,0340

Aluminium170402  90,4390

Żelazo i stal170405  1 109,0490

Mieszaniny metali170407  1,0240

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  1,4740

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  10,3100

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,7800

Metale żelazne191202  168,6140

Metale nieżelazne191203  98,5120

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,9100

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  3,9860
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  9,8450

Opakowania z metali150104G51.51.Z4102927496961200200PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE RAFAŁ FECHNER

 9,8920

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,9690

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,5360

Aluminium170402  13,5690

Cynk170404  1,9480

Żelazo i stal170405  373,4660

Opakowania z metali1501043116240046661024710PHU ART-MIX Iwona 

Dzikowska

 7,1377

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,3870

Aluminium170402  11,6290

Ołów170403  0,0510

Cynk170404  0,9100

Żelazo i stal170405  500,8300

Mieszaniny metali170407  2,2500

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.20.A3011119856222708949Stacja Demontażu 

Pojazdów M&W s.c. 

Mączka Mirosław, 

Mączka Wanda

 1 588,5440

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  250,4780

Metale żelazne1601173103390696681649264WALCZYŃSKI JULIAN  2,6000

Żelazo i stal170405  12,2700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053027246907811895738Holzbud sp. z 

o.o./BioNIIK Sp. z o.o.

 12 560,7000

Metale żelazne1601173102432346661395501AUTO-ROL HENRYK 

SZCZEŚNIAK

 5,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601634535760AKUMA-SERWIS-PLU

S  SŁAWOMIR 

FABIAN

 20,9740

Opakowania z metali1501045709473827661267324PHU Henryk Szlenger  3,1000

Żelazo i stal170405  387,6850

Odpady tworzyw sztucznych0702133011179826661873277Michał Górzyński 

"HARD-MET"

 1,0900
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Opakowania z metali150104  24,4410

Metale nieżelazne160118  0,0520

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,6310

Miedź, brąz, mosiądz170401  31,7550

Aluminium170402  50,0530

Ołów170403  0,5370

Cynk170404  1,1400

Żelazo i stal170405  570,5020

Cyna170406  0,0710

Mieszaniny metali170407  2,5500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,9640

Zużyte opony1601033100185436650001214PRZEDSIĘBIORSTOW 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

Z O.O.

 1,4000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  47,8000

Odpady ulegające biodegradacji200201  10,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  0,8000

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

1010083674311645140344038AJ UTYLIZACJA 

SPÓŁKA CYWILNA 

ADAM I JACEK 

KOSTRZEWSCY

 76,7700

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  67,3800

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307G51.57.Z2509344016221597502BEA-TEX BEATA 

PAWEŁCZYK

 1 382,5200

Opakowania z papieru i tektury150101  98,2600

Miedź, brąz, mosiądz1704016344658057771253607P.H.U. Janusz Waszak  2,3463

Aluminium170402  5,6090

Żelazo i stal170405  321,8620

Opakowania z papieru i tektury1501013101054726660012656PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"VITRO"

 59,4000

Tworzywa sztuczne200139  11,0600
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301052507512506221279676,,PALDREX" Ryszard 

Górecki

 3 373,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021424368885272628790CID LINES Sp. z o.o.  3,1585

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5795

Odpadowe piaski i iły0104093028415857872109094BETONIARNIA 

NOWAK Sp. z o. o. 

Sp. k.

 3 360,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  419,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 133,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102G51.57.Z9702672619230023110PW METALSKUP 

Jerzy Sierżant

 133,6260

Opakowania z papieru i tektury150101  65,2300

Opakowania z metali150104  61,7690

Metale żelazne160117  26,8510

Metale nieżelazne160118  16,9130

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1 059,2680

Miedź, brąz, mosiądz170401  90,3660

Aluminium170402  208,9700

Ołów170403  3,2570

Cynk170404  13,0440

Żelazo i stal170405  4 856,1460

Mieszaniny metali170407  25,9820

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0070

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0550

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,5940
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501024103467356961412089ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 0,6000

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  28,9800

Opakowania z papieru i tektury1501016345081187871211117"FOL-EKO-PLAST "   

DOROTA   KRÓL

 35,6700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,7300

Opakowania z metali150104  0,7810

Metale żelazne160117  51,4120

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5770

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,0720

Aluminium170402  1,0150

Ołów170403  0,0180

Cynk170404  0,0290

Mieszaniny metali170407  0,6690

Papier i tektura191201  77,7800

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013015494347822512250VOLAT Sp. z o.o.  1,2300

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111000080507 000405250008809INSTYTUT 

METEOROLOGII I 

GOSPODARKI 

WODNEJ-PAŃSTWO

WY INSTYTUT 

BADAWCZY

 0,0030

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0020

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0006

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0708
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0128

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0057

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0128

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0006

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015701902007631003425METAL-POL SKUP I 

SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

PRZEMYSŁAW 

FRAHN

 5,7620

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1,0800

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,3770

Opakowania z metali150104  14,7990

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  12,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,3670

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,7640

Aluminium170402  13,8050

Żelazo i stal170405  382,0480

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001326398279927871331117APTEKA LEŚNA MGR 

JANINA 

BARTOSZEWICZ

 0,0850

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104363758550EKO-ROL P.T.S. 

RATAJCZAK SPÓŁKA 

CYWILNA

 174,2500

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  2 173,7230

Odpady tworzyw sztucznych070213  2,1600

Opakowania z papieru i tektury150101  5 712,7140

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 071,2460

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 483,7800

3073



Opakowania ze szkła150107  15,0400

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0150

Papier i tektura191201  694,3200

Tworzywa sztuczne i guma191204  40,7360

Papier i tektura200101  50,5200

Odzież200110  0,1800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105O90.02.Z6398454589720997902EKO-TOM TURGUŁA 

SPÓŁKA JAWNA

 375,2600

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  167,5900

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,8700

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  583,9200

Opakowania z papieru i tektury150101  1 321,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  576,9000

Opakowania z metali150104  3,5500

Opakowania wielomateriałowe150105  353,5000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 143,5000

Opakowania ze szkła150107  701,5800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,8300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2600

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  34,2400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  247,5800

Gruz ceglany170102  38,4000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4 612,4000

Inne niewymienione odpady170182  514,1100

Drewno170201  919,2600

Tworzywa sztuczne170203  2,3620

Odpadowa papa170380  37,8300

Żelazo i stal170405  106,8900

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  4 919,8600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1 717,0000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  44,1600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  26 561,4900

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  705,6000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0600

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,2210

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,1220

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,9890

Tworzywa sztuczne200139  307,8600

Odpady ulegające biodegradacji200201  2 150,0800

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  160,6200

Odpady wielkogabarytowe200307  248,3300

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  7,0300
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033006979256211522158PW BAS mgr. inż. 

Paweł Goliński

 0,8201

Opakowania z metali150104  19,9740

Metale żelazne160117  33,8650

Metale nieżelazne160118  0,6530

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  69,6780

Miedź, brąz, mosiądz170401  22,5150

Aluminium170402  43,9370

Ołów170403  0,6200

Cynk170404  1,8930

Żelazo i stal170405  906,8500

Cyna170406  0,0890

Mieszaniny metali170407  14,7190

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,4230

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303082507779766180021595FHU Carlo Karol 

Kaczmarkiewicz

 4,7080

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  53,8080

Opakowania z papieru i tektury150101  1 310,7200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  181,2870

Opakowania z drewna150103  4,8600

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,1150

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3200

Filtry olejowe160107  2,7550

Papier i tektura191201  75,3130

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801110157166985272432041OPERATOR 

GAZOCIĄGÓW 

PRZESYŁOWYCH 

GAZ-SYSTEM 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,1210
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Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0040

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,1710

Odpady spawalnicze120113  0,1000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0520

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,2440

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0990

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,3180

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0670

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,4060

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,1280

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1150
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6400

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1030

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,0080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,8250

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1120

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  0,8510

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,1200

Tworzywa sztuczne170203  0,5520

Aluminium170402  0,0400

Żelazo i stal170405  19,3610

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  0,3500

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,0870

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  3,0000  0,0600

Inne niewymienione odpady190999  1,0000  0,0200

Opakowania z metali1501044102221116991000411POL - METAL Paweł 

Pol

 1,5000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  21,8198

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,4200

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6800

Aluminium170402  3,1680

Ołów170403  0,5200

Żelazo i stal170405  102,7780
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213DL31.50.Z1470311795272707130Philips Lighting Poland 

sp. z o.o.

 272,7440

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  18,5740

Opakowania z metali1501043006046746181947308JPM - Servis Piotr 

Górny

 1,0500

Metale żelazne160117  0,9800

Metale nieżelazne160118  47,6420

Tworzywa sztuczne160119  43,2540

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,0040

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5240

Aluminium170402  1,5460

Ołów170403  0,2310

Cynk170404  0,0400

Żelazo i stal170405  391,0530

Popioły lotne z węgla1001022769143876292176802Elpoeko sp. z o.o. sp. 

k.

 46 690,3800

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

0701073602299107822576876 SKIP GROUP 

ŻWAWIAK SPÓŁKA 

JAWNA( dawniej SKIP 

WOJCIECH ŻWAWIAK 

SP.J.)

 507,1500

Opakowania z drewna150103  1,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  125,4500

Gruz ceglany170102  0,9000

Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  0,3000

Drewno170201  111,4000

Odpadowa papa170380  7,3000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  6 794,3000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501103658221407861705303Usługi  Komunalne 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

 2,5350

Zużyte opony160103  29,1000
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3160

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2900

Odpadowa papa170380  34,4600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  507,2400

Papier i tektura200101  36,8100

Szkło200102  18,0200

Urządzenia zawierające freony200123  0,8500

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,4250

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,9710

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,7650

Tworzywa sztuczne200139  11,3000

Odpady ulegające biodegradacji200201  199,9600

Odpady wielkogabarytowe200307  331,4200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303081600619777542853180HAMBURGER 

RECYCLING POLSKA 

SP. Z O.O.

 1 163,7400

Opakowania z papieru i tektury150101  6 975,6210

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  587,0910

Papier i tektura191201  1 462,0010

Papier i tektura200101  97,6450

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

1701072508554306211694095Gmina Zduny  70,0000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602163004581786991864301KANLAN KAROL 

KANIEWSKI

 0,0450
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Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203042515248756181083109PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE EPAK

 170,5910

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  40,3650

Inne niewymienione odpady020699  0,0150

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  0,2860

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  3,6320

Nieorganiczne środki ochrony 

roślin (np. pestycydy), środki 

do konserwacji drewna oraz 

inne biocydy

061301  0,0180

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  7,6360

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,5690

Inne niewymienione odpady070299  0,5690

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,5270

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,4060

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  12,4580

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,9710

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  0,4260

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,0050

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  0,1310
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Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  13,7850

Inne niewymienione odpady080199  0,0470

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,9740

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  0,1580

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,2130

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  1,5400

Osady z klejów i szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080411  2,2100

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  0,1430

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,2620

Roztwory utrwalaczy090104  0,2730

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,0450

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,1850  0,0000

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  3,3000

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,4000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,0070

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,2560

Odpady spawalnicze120113  0,3440

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,0300  0,0000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,4740
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Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  1,0260

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,5430

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  11,7050

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,4980

Opakowania z papieru i tektury150101  3,8310

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,0530

Opakowania z metali150104  0,0530

Opakowania wielomateriałowe150105  2,6560

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  12,7770

Opakowania ze szkła150107  0,0130

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  7,4150

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,2960

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  21,7470

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  3,1810

Filtry olejowe160107  3,2320
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Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0140

Płyny hamulcowe160113  0,0580

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,1690

Inne niewymienione elementy160122  2,5110

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4410

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,0700

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,7050

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  5,3010

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  4,0750

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,3690

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  27,9860

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  2,2840

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,1160

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0170

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  2,7270

Inne baterie i akumulatory160605  0,0900
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Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,0010

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1,6980

Tworzywa sztuczne170203  0,2310

Żelazo i stal170405  8,3190

Mieszaniny metali170407  0,3250

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,1700

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  0,0770

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  1,2890

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0040

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,1490

Zużyty węgiel aktywny190904  0,1120

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,9720

Papier i tektura191201  0,0020

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,6390

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106300004715APTEKA 

RUMIANKOWA 

RENATA 

JASTRZĘBSKA

 0,0010

Miedź, brąz, mosiądz1704012510189206211298531PW ROMEX ROMAN 

OCHMAN

 3,6760

Aluminium170402  46,4330

Ołów170403  0,6330

Cynk170404  0,0530

Żelazo i stal170405  494,1560

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308G51.57.Z5701942737641018285PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "KONDZŁOMEX" 

SZYMON WOŹNY

 3 412,7970

Odpady tworzyw sztucznych070213  147,9000

Inne niewymienione odpady080399  0,6500

Opakowania z papieru i tektury150101  668,6320
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  69,5530

Opakowania z drewna150103  148,7000

Opakowania wielomateriałowe150105  2,9040

Aluminium170402  284,8020

Żelazo i stal170405  0,4300

Papier i tektura191201  2,3800

Papier i tektura200101  989,3710

Odchody zwierzęce020106A01.12.B0004663597880008255SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWA 

RAKONIEWICE Z/S W 

GOŹDZINIE

 7 688,4200

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  792,2200

Metale żelazne160117277586360 00656PKP CARGO S.A. 

ZACHODNI ZAKŁAD 

SPÓŁKI Z SIEDZIBĄ 

W POZNANIU

 0,9850

Metale nieżelazne160118  0,9850

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  0,2500

Żelazo i stal170405  0,0080

Opakowania z papieru i tektury1501013020193656652988472ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  287,2000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  56,8000

Opakowania ze szkła150107  259,3000

Zużyte opony160103  13,1000

Tworzywa sztuczne200139  47,1000

Odpady ulegające biodegradacji200201  30,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  123,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701014114478236971141806Zakład 

Ogólnobudowlany 

Stolarstwo 

Eksport-Import Dariusz 

Nowak

 7,5000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  6,7000

Drewno170201  8,9600

Szkło170202  30,0000

Tworzywa sztuczne170203  1,6000

Mieszaniny metali170407  0,7000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  46,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016301325217770002990EXIDE 

TECHNOLOGIES S.A.

 176,4860

Opakowania z papieru i tektury1501015708814017661730437MIĘDZYGMINNE 

SKŁADOWISKO 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 26,9250

Opakowania z metali150104  1,1920

Opakowania ze szkła150107  902,8600

Odpady wielkogabarytowe200307  765,4800

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702803001050956652752522HYDROSTAL SP. Z 

O.O.

 13,3400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  11,8100

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  29,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  24,0100

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  4,6000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  2,8200

Metale żelazne160117  88,6700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,6740
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Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,2190

Drewno170201  12,1000

Szkło170202  9,9400

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  26,7600

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,0850

Aluminium170402  5,9530

Żelazo i stal170405  4 592,7970

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,2540

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  53,9400

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  27,1800

Tworzywa sztuczne200139  9,8200

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  20,0200

Odpady tworzyw sztucznych0702134115321156991038804PROPET RECYKLING 

S.C. KRZYSZTOF 

PODLASKI, 

WOJCIECH TOMCZAK

 28,6440

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0480

Opakowania z papieru i tektury150101  6,6550

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,3890

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1720
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0010

Metale nieżelazne160118  4,9060

Inne niewymienione elementy160122  3,1650

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0010

Tworzywa sztuczne170203  0,0710

Żelazo i stal170405  0,1480

Metale nieżelazne191203  0,0670

Opakowania z papieru i tektury1501013115522856661917721Przedsiębiorstwo 

Handlowo - Usługowe 

Andrzej Boczkowski

 34,5550

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,3110

Aluminium170402  16,4660

Żelazo i stal170405  167,8380

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101639677506POOL FINANCE SP. Z 

O.O.

 7,2100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  34,0970

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,9810

Opakowania z papieru i tektury150101  327,4310

Opakowania z metali150104  119,3460

Metale żelazne160117  3,5400

Metale nieżelazne160118  47,4700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,8950

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  91,5040

Inne baterie i akumulatory160605  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  137,7950

Aluminium170402  257,5370

Ołów170403  1,6470

Cynk170404  3,9030

Żelazo i stal170405  4 463,3100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,5500
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,1330

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,3590

Odpady metalowe0201103015881736222258334PHU Grzegorz 

Krawczyk

 0,0440

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,0610

Odpady spawalnicze120113  0,5700

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0500

Opakowania z papieru i tektury150101  0,6000

Opakowania z metali150104  2,0670

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  2,7340

Metale żelazne160117  0,4500

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,5870

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  28,0720

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,8170

Aluminium170402  33,2730

Ołów170403  0,5730

Cynk170404  0,7650

Żelazo i stal170405  328,6440

Mieszaniny metali170407  0,3430

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,7800

Papier i tektura191201  4,1500

Metale żelazne191202  18,6400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601043024714506172204074GS-AUTO Złomowanie 

pojazdów s.c.

 38,3300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013100255146671297639Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Józef 

Mencel

 278,2900
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Opakowania z metali150104  0,0680

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4860

Aluminium170402  2,9400

Żelazo i stal170405  158,8090

Żelazo i stal1704053002022206661369018Wanda Dereń, 

Przedsiębiorstwo 

Handlowe DERMAR

 931,8800

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

2002035705126327641015909Jan Zydor Usługi 

Pogrzebowe ZYDOR

 57,6800

Opakowania z papieru i tektury1501013019546437632124059Gminny Zakład 

Komunalny Sp. z o.o. 

w Lubaszu

 1,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,7850

Opakowania ze szkła150107  118,1300

Zużyte opony160103  50,3280

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0850

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0940

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  254,9210

Odpadowa papa170380  12,2640

Żelazo i stal170405  0,1400

Urządzenia zawierające freony200123  9,4960

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,9980

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,6810

Odpady ulegające biodegradacji200201  21,1300

Odpady wielkogabarytowe200307  98,2160

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

0202043020157816211811388Furmix Waknor p. z 

o.o. sp.k.

 544,8500

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  734,9000
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Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  73,4800

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  2 615,4560

Inne niewymienione odpady020699  1 874,5700

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  633,6400

Skratki190801  96,9600

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  104,8600

Freony, HCFC, HFC1406013676742056981846371Serwis Magik sp. z 

o.o. sp.k.

 0,0130

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,2000

Żelazo i stal1704053658724386991958686PW PASZYŃSKI 

Kacper Paszyński

 188,6300

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503E41.00.A4111886819950099182Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 40 402,7200

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.52.Z0209316166991753961METAL-POL 

MAGDALENA 

MAĆKOWIAK

 0,1078

Aluminium170402  0,4171

Żelazo i stal170405  302,0385

Mieszaniny metali170407  3,2670

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  10,9078

Opakowania z papieru i tektury1501016345005947842032978"WtórJanBis" ZAKŁAD 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

ODZYSK-PRZERÓB-S

PRZEDAŻ 

PRZEMYSŁAW 

JANOWSKI

 5 758,0000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  178,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602146396531675951211207MACIEJ ŁOMOWSKI 

MACLOM

 7,3450

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z6395753037820065350WTÓRPLAST-RECYKL

ING  JERZY 

JABŁOŃSKI

 283,6880

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  820,2810

Tworzywa sztuczne160119  13,7080

Tworzywa sztuczne170203  25,0780

Tworzywa sztuczne i guma191204  5,7690

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501102506617716211353129AGROZBYT s.j. 

Małgorzata Hadryś, 

Bogdan Hadryś

 1,2800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602146300087497780043683CORTLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4640

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0160

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501064114953259230024523JMK SP. Z O.O.  3,6250

Zużyte opony160103  1 083,9770

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5180

Zużyte opony160103G50.20.A0046218397640100487KOTLICCY S.J.  26,7700

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001012509453336191846282"ZZO Olszowa" Sp. z 

o.o. (dawniej 

"INWESTOR-KĘPNO" 

SP.ZO.O.)

 4,7000

Opakowania ze szkła150107  2 211,8000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,4000

Szkło170202  1,6000

Tworzywa sztuczne170203  1,9000
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Odpadowa papa170380  88,2000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  23,4000

Tekstylia200111  28,8000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,6000

Urządzenia zawierające freony200123  3,2550

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  14,9000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,3000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,9000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,8140

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,4000

Opakowania z papieru i tektury1501015702170117671004218TERG S.A.  73,1850

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  34,6060

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  31,7400

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  4,5100

Urządzenia zawierające freony200123  270,6000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  29,7600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  272,1700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023616461947661993674Cid-Rol sp. z o.o. sp.k.  8,7400
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Tworzywa sztuczne i guma191204  2,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013017541406172009148PPHU MICHALSKI 

JOANNA  MICHALSKA

 1 161,1000

Odpady spawalnicze120113  220,0000

Metale żelazne160117  66,7000

Żelazo i stal170405  1 902,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103DJ27.42.Z011135378 000305250003551IMPEXMETAL S.A. 

HUTA ALUMINIUM 

KONIN

 615,5200

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  3 045,0350

Metale nieżelazne160118  96,7120

Aluminium170402  16 996,0530

Odpady metali nieżelaznych191002  133,2570

Metale nieżelazne191203  643,8260

Odpady tworzyw sztucznych0702135720564287642359290ZAKŁAD 

AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ

 0,5200

Inne niewymienione odpady120199  6,7610

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z3651344277831745479METAL SCHNEIDER 

MACIEJ SCHNEIDER

 24,6700

Opakowania z metali150104  15,0400

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,4000

Aluminium170402  21,4800

Ołów170403  0,9100

Cynk170404  3,3500

Żelazo i stal170405  388,8000

Mieszaniny metali170407  5,7400

Papier i tektura191201  61,0300

Odpady tworzyw sztucznych0702133017790806661992898P.P.H.U. KJK Jarosław 

Koźlarek

 10,1530

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,5050

Opakowania z papieru i tektury150101  4,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  7,3180

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1500

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,0700

Aluminium170402  20,6580

Żelazo i stal170405  281,8850

Mieszaniny metali170407  4,8500
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,6700

Opakowania z metali150104DN37.10.Z2505755286181020391IZAMET WALDEMAR 

OLSZEWSKI

 21,6020

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  138,2620

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,7660

Aluminium170402  7,9220

Ołów170403  0,5990

Cynk170404  0,0680

Żelazo i stal170405  1,2300

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308G51.57.Z5708731757671307611PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

DAM-POL MIROSŁAW 

KRAWCZYK

 1,5500

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,5900

Opakowania z papieru i tektury150101  78,1400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  133,7500

Opakowania wielomateriałowe150105  30,1600

Tworzywa sztuczne170203  0,1200

Żelazo i stal1704054100544126970009625FHU Mar-Bud Marek 

John

 124,3700

Metale żelazne160117634522450EKO-AL SP. Z O.O.  33,6300

Zgorzelina walcownicza1002103006516856172031449"AUTO-WIS" 

WIŚNIEWSKI ARLEN

 48,0600

Metale żelazne160117  460,4010

Żelazo i stal170405  1 274,0590

Opakowania z papieru i tektury1501012112962825992537182ZUZPER RECYKLING 

AGNIESZKA 

JASTRZĘBSKA

 24,0800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  42,4700

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,1000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  1,6700
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2 147,7500

Drewno170201  75,0120

Tworzywa sztuczne170203  30,2500

Odpadowa papa170380  78,0000

Żelazo i stal170405  12,0800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  11,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2 568,5200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201014105144706980006226PHU EWMAR SP. J. 

P.RABIEGA S. 

NYCZAK

 601,3870

Opakowania z metali150104  8,2710

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  23,7960

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,2720

Aluminium170402  43,9990

Ołów170403  0,4320

Cynk170404  1,1020

Żelazo i stal170405  5 211,8960

Mieszaniny metali170407  40,8520

Opakowania z papieru i tektury1501013017557776171858336EKO-PLAST Iwona 

Grzelak

 133,5150

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  75,0100

Opakowania z drewna150103  0,4990

Żelazo i stal170405  2,5180

Papier i tektura191201  122,0150

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,6750

Inne niewymienione odpady0202993002241157831611365EKO-OLEJ sp. z o. o.  31,5000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  7,9800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  414,2000
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  1,2200

Oleje i tłuszcze jadalne200125  299,9370

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201023115046206681669901Piekarnia Handel 

Usługi Transportowe 

Mintus Mariusz

 1,7200

Żelazo i stal170405  240,6100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015702113567641024050SKUP  I  SPRZEDAŻ  

SUROWCÓW  

WTÓRNYCH  JERZY  

JAGODZIŃSKI

 51,6400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  21,1900

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  4,3880

Inne niewymienione odpady120199  1,3000

Opakowania z metali150104  38,1200

Metale żelazne160117  1,2000

Metale nieżelazne160118  2,6280

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,0920

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,4850

Aluminium170402  9,8990

Ołów170403  0,0050

Żelazo i stal170405  2 233,2510

Opakowania z metali1501046311763777791402186"LEMAG" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE, 

RANDAL 

NIERUCHOMOŚCI 

MARIA GOŁAŚ

 9,4570

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,4020

Aluminium170402  2,2640

Żelazo i stal170405  292,5900

Papier i tektura200101  123,1500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110E41.00.A6308089877771796271PRZEDSIĘBIORSTWO  

USŁUG  

KOMUNALNYCH 

SP.ZO.O. - 

Oczyszczalnia 

Ścieków w Bytkowie

 0,6600

Zużyte opony160103  6,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1400
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  58,7800

Papier i tektura200101  17,3600

Szkło200102  9,6000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0400

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  19,5600

Tworzywa sztuczne200139  16,1000

Odpady ulegające biodegradacji200201  154,7000

Odpady wielkogabarytowe200307  120,0800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016309940567772112228F.U.H. SKRZAT 

Jarosław Szymkowiak

 0,0600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  13,9360

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,5870

Opakowania z papieru i tektury150101  34,1730

Opakowania z metali150104  14,6050

Miedź, brąz, mosiądz170401  122,2620

Aluminium170402  79,3440

Ołów170403  33,4530

Cynk170404  0,2110

Żelazo i stal170405  987,7410

Cyna170406  0,2500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  34,9540

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106300221177780001012AGRO-TRADE SP. Z 

O.O.

 5,2840

Opakowania z drewna1501033111055406661418188"BRAWO" Usługi 

Tartaczne Dudzińska 

Dorota

 60,8000
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Odpadowa masa roślinna020103017264326 000085272346985STENA RECYCLING 

SP. Z O.O.ODDZIAŁ W 

SWARZĘDZU

 22,4230

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204  4,1600

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  68,1320

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020305  61,5400

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  389,5200

Odpady tytoniowe020382  1 731,0740

Inne niewymienione odpady020399  523,8330

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020502  508,0400

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  161,6300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  620,8680

Inne niewymienione odpady030199  247,3750

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  2,8200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  964,0800

Inne niewymienione odpady040199  5,8300

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  21,2550

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  1 121,6240

Inne niewymienione odpady040299  110,5100

Sole i roztwory zawierające 

cyjanki

060311  0,3560

Czysta sadza061303  9,6480

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  5,7500
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Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  0,6000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  59,5500

Odpady tworzyw sztucznych070213  614,4140

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  3,0600

Inne niewymienione odpady070299  273,0700

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  61,3600

Inne niewymienione odpady070699  5,3270

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  14,8490

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070708  118,4610

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  91,6130

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  63,7690

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  28,4260

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,3840

Odpady proszków 

powlekających

080201  40,5380

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  143,5300

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  1,8550

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  104,0050

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  2,6580
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Inne niewymienione odpady080399  1,9910

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  149,3920

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  81,0740

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  25,4140

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  0,3750

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  12,4000

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  30,3050

Przeterminowane odczynniki 

fotograficzne

090180  0,0120

Inne niewymienione odpady090199  2,9600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  16,6400

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  23,1100

Inne cząstki i pyły100504  0,0450

Inne niewymienione odpady101199  7,9600

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  86,9000

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  48,1500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  6 880,3070

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  359,7200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  24,8520

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  8,1330
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Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  12,5450

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  4,0600

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  554,8800

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  22,2800

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,3800

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,6250

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  11,0570

Wodne ciecze myjące120301  22,0400

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,2600

Inne oleje hydrauliczne130113  0,2300

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  4,9690

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  13,5630

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  1,0960

Inne emulsje130802  10,3000

Inne niewymienione odpady130899  1,9600

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  1,0790

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,3200

Opakowania z papieru i tektury150101  44 559,7430

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6 279,3600

Opakowania z drewna150103  3 808,1110

Opakowania z metali150104  59,6080

Opakowania wielomateriałowe150105  2 059,4460
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2 690,8210

Opakowania ze szkła150107  26,5810

Opakowania z tekstyliów150109  31,7860

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  346,0340

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  5,1370

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  277,0280

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  464,1120

Zużyte opony160103  1,0900

Filtry olejowe160107  0,3040

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,5150

Płyny hamulcowe160113  0,0140

Metale żelazne160117  89,6050

Tworzywa sztuczne160119  373,3320

Szkło160120  402,0400

Inne niewymienione elementy160122  2,9010

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  6,5070

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  10,1340
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  50,0270

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,1110

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  2,2030

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  370,6660

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  19,7200

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  499,2180

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  96,5140

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  0,0100

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  2,8240

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  2,0640

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,9100

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0500

Inne baterie i akumulatory160605  0,3800

Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale 

przejściowe lub ich 

niebezpieczne związki

160802  17,8640

Nadtlenki (np. nadtlenek 

wodoru)

160903  1,0600

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  13,1600
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  83,4300

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  101,2800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  9,3500

Drewno170201  38,8200

Szkło170202  24,5850

Tworzywa sztuczne170203  16,1250

Odpadowa papa170380  1,9400

Miedź, brąz, mosiądz170401  45,5070

Aluminium170402  173,3780

Cynk170404  4,5180

Żelazo i stal170405  3 642,7680

Cyna170406  0,0510

Mieszaniny metali170407  3,3300

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  17,0120

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  8,1030

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  49,6200

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  1,1800

Zużyty węgiel aktywny190904  2,3200

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,3400

Odpady żelaza i stali191001  3 465,2650

Papier i tektura191201  4 863,6350

Metale żelazne191202  11 448,1740

Metale nieżelazne191203  36,7740

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,3440

Tekstylia191208  6,8800
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  0,6200

Papier i tektura200101  66,7600

Odzież200110  2,6330

Urządzenia zawierające freony200123  0,6180

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  2,9720

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,2190

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0040

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,7260

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,3940

Tworzywa sztuczne200139  1,4400

Odpady wielkogabarytowe200307  6,5800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023027063096070080935Pieringer Recycling 

Polska Sp. z o.o.

 11 991,3300

Opakowania z metali150104  76,0200

Opakowania wielomateriałowe150105  223,0900

Opakowania z tekstyliów150109  22,8400

Metale nieżelazne191203  111,3100

Tworzywa sztuczne i guma191204  3 319,7000

Tekstylia191208  24,3300

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

1501113006013686060048924POMAX Wózki 

Widłowe S.c.

 0,0400

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0200
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Filtry olejowe160107  0,0050

Żelazo i stal1704050005653927660006343SPÓŁDZIELNIA 

KÓŁEK ROLNICZYCH 

DAMASŁAWEK Z 

SIEDZIBĄ W 

STARĘŻYNIE

 30,1170

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

1606026344976567792207392NICAD  SP.Z O.O.  15,8340

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

0301046322807347791278237IRK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

RYSZARD 

KLIMASZEWSKI

 0,5200

Inne niewymienione odpady030399  14,8050

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  4,9500

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  0,3000

Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002  0,7000

Inne niewymienione odpady061099  100,7400

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  3,5410

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  195,5800

Odpady tworzyw sztucznych070213  8,1600

Inne niewymienione odpady070299  3,6580

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070701  99,8500

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  3,1000

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  39,0800

Odpady proszków 

powlekających

080201  2,6800

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  0,3170
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  26,7230

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  3,3130

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  19,4850

Inne niewymienione odpady080399  88,9700

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,9180

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  12,6500

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  6,4400

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  30,6170

Alkalia trawiące110107  0,2800

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  2,6200  1,5720

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  6,0000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  7,2300

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  0,5500  0,4400

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  3,7900

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,0400

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  11,9700

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,5300
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Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0300

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,3660

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  10,3450

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,2020

Opakowania z drewna150103  0,7000

Opakowania z metali150104  3,6700

Opakowania wielomateriałowe150105  0,8880

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  100,1940

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,7890

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  74,6590

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  6,5800

Zużyte opony160103  3,2150

Filtry olejowe160107  0,2570

Tworzywa sztuczne160119  0,1300
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3333

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,9000

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0900

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  400,0200

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,5000

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,3670

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,5700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1570

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0030

Inne baterie i akumulatory160605  0,2620

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  4,2390  0,2120

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  0,3000  0,0300

Odpadowa papa170380  0,1200

Żelazo i stal170405  0,6400

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  1,3590

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  40,5800  28,4060
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Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  0,3000  0,2090

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  68,3200  54,6560

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206  0,2000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0650

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602166306091187781053264DARIUSZ SZPUREK 

Specjalista w 

Położnictwie, 

Ginekologii i Onkologii 

Ginekologicznej

 0,0001

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z3009915187661705681NOWAK EDYTA 

MAŁA GSTRONOMIA 

"U EDI"

 0,0590

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,0610

Opakowania z papieru i tektury150101  43,7670

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,0300

Opakowania z metali150104  6,6850

Zużyte opony160103  3,3400

Metale nieżelazne160118  0,0020

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4170

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,4200

Szkło170202  0,0250

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,6320

Aluminium170402  29,3420

Ołów170403  0,0180

Cynk170404  0,3540

Żelazo i stal170405  611,3390

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001012510829116191875958PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE  DANIEL  HEISING

 569,8580

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  1 475,9400

3112



Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  490,7330

Opakowania z papieru i tektury150101  9,2500

Opakowania z metali150104  9,4010

Metale żelazne160117  1,0180

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  14,9810

Miedź, brąz, mosiądz170401  19,5060

Aluminium170402  63,6450

Ołów170403  0,9670

Cynk170404  1,2440

Żelazo i stal170405  3 469,3130

Mieszaniny metali170407  9,4000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,1090

Odpady zawierające rtęć0604046397496777822162376EKOS  POZNAŃ  SP. 

Z O.O.

 0,0530

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  1,2670

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0180

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,2880

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  9,7300

Odpady tworzyw sztucznych070213  18,8400

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070307  1,0860

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  0,0100

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070508  0,1490

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  9,0790

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070608  0,0080

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  6,5910
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Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  9,6100

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,9310

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  0,7800

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  6,4740

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  0,0550

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  6,9730

Inne niewymienione odpady080199  0,0160

Odpady proszków 

powlekających

080201  20,7180

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  28,9340

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,9430

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,3140

Inne niewymienione odpady080399  5,2600

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  56,1360

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  17,7200

Inne niewymienione odpady080499  2,5340

Odpady izocyjanianów080501  3,1100

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  0,9690
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Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  3,6950

Alkalia trawiące110107  6,0000

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,9120

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,1850

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,1520

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0450

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali zawierające 

chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120106  1,0360

Odpady spawalnicze120113  2,5140

Inne niewymienione odpady120199  44,2880

Wodne ciecze myjące120301  159,8600  8,1530

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  17,3200

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,8370

Inne oleje hydrauliczne130113  0,3600

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  37,0490

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  2,7600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  51,1380

Olej opałowy i olej napędowy130701  3,1490

Benzyna130702  0,7150

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  2,2710

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,6580

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  0,0550
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Opakowania z papieru i tektury150101  720,4800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,0550

Opakowania z metali150104  2,7240

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  27,7000

Opakowania ze szkła150107  0,2000

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,4010

Filtry olejowe160107  3,6380

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0260

Płyny hamulcowe160113  0,0600

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  18,4330

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,2400

Metale żelazne160117  0,0460

Szkło160120  0,2340

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  2,1520

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  7,9130

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  8,1020

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,7820

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  16,7800

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,1470
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  3,2580

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  2,9920

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0970

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,3100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,4820

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0100

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,2420

Inne baterie i akumulatory160605  0,2430

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  0,0050

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  128,5640  6,4280

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  3,3640

Nadtlenki (np. nadtlenek 

wodoru)

160903  1,0600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,3520

Szkło170202  1,7030

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  7,3600

Żelazo i stal170405  0,2450
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Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,0060

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,0480

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  18,0000  2,7000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  39,4400

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,0140

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301055703022837641796232ALTVATER PIŁA SP. Z 

O.O.

 4,7600

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  0,1400

Odpady tworzyw sztucznych070213  165,8100

Inne niewymienione odpady070299  2,2000

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,0060

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  0,0020

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0030

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  0,0250

Wybrakowane wyroby101382  45,0000

Odpady spawalnicze120113  0,0020

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0730

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,4800

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  2 968,7910

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  495,6610

Opakowania z metali150104  0,5590

Opakowania wielomateriałowe150105  30,7800
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  120,4460

Opakowania ze szkła150107  25,1600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,3940

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,2340

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,2450

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3070

Zużyte opony160103  23,7200

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,8830

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,8870

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,7020

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2520

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,3000
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Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,1200

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,3200

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2180

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0390

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  73,5600

Gruz ceglany170102  35,4000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  13,7400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  15,8800

Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  4,6600

Szkło170202  2,0000

Tworzywa sztuczne170203  0,0390

Odpadowa papa170380  3,5200

Żelazo i stal170405  2,0890

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  127,4000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  4,0800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  300,3200

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,0380

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1010
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0560

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,2600

Odpady wielkogabarytowe200307  232,9000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001013016578046060083754FLUX MEDICAL Sp. z 

o.o.

 0,1020

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,2000

Opakowania z drewna150103  1,5000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0500

Żelazo i stal170405  0,1700

Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.23.Z3110673256681693006"SINTUR" SP. Z O.O.  0,4560

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2400

Szlamy z odbarwiania 

makulatury

0303050033511606170016500TRANSPORT 

CIĘŻAROWY Paweł 

Winiaszewski

 14 781,6800  8 129,9200

Odpady z włókna, szlamy z 

włókien, wypełniaczy i powłok 

pochodzące z mechanicznej 

separacji

030310  13 033,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026302730107771006010KACHEM JAN 

KACZMAREK

 74,2800

Zużyte opony1601033654044308911627110TOMY sp. z o. o.  410,3800

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  1 680,8800
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  9 368,5400

Odpady metalowe0201105702075217641022660FIRMA  

HANDLOWO-USŁUGO

WA  "ZDZIŚ"   

ZDZISŁAW  DUBOWY

 38,0950

Wybrakowane wyroby żeliwne100980  17,7730

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  127,6580

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1,1280

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  155,9910

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,4000

Odpady spawalnicze120113  0,0030

Opakowania z papieru i tektury150101  39,7560

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,6460

Opakowania z metali150104  6,6980

Metale żelazne160117  179,2720

Metale nieżelazne160118  19,0230

Tworzywa sztuczne160119  2,1800

Szkło160120  1,9500

Inne niewymienione odpady160199  0,3140

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  17,0680

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,3430

Szkło170202  21,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,0710

Aluminium170402  19,5430

Ołów170403  0,5300

Cynk170404  0,4090

Żelazo i stal170405  1 669,0580

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2490

Papier i tektura191201  39,7900

Papier i tektura200101  2,9800
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0450

Metale200140  50,9800

Opakowania z papieru i tektury1501013021838636991954180Przedsiębiorstwo 

Handlowo Produkcyjno 

Usługowe "ALEX" sp. z 

o.o.

 56,2200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  241,7420

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  104,1000

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 564,8810

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201035708576217642015159SKUP SUROWCÓW  

WTÓRNYCH  PIOTR 

SŁOWIANOWSKI

 0,7970

Opakowania z metali150104  2,3430

Metale żelazne160117  0,4000

Metale nieżelazne160118  2,4330

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,8600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,2920

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,3500

Aluminium170402  33,2520

Ołów170403  0,1030

Cynk170404  0,1650

Żelazo i stal170405  989,6120

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318DN37.10.Z6302127707831020032ESBUD MAREK 

STACHURSKI

 3,8110

Opakowania z papieru i tektury150101  2,7820

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1170

Opakowania z metali150104  0,0430

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2470
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,4260

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  3,2870

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  13,7890

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  86,4550

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,7460

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1980

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1550

Inne baterie i akumulatory160605  0,0400

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,4095

Drewno170201  7,9830

Tworzywa sztuczne170203  15,4970

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  3,1700

Papier i tektura191201  57,4730

Metale żelazne191202  2,9310

Tworzywa sztuczne i guma191204  29,4080

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  37,0060

Tekstylia191208  4,6500

Opakowania z papieru i tektury1501012509208536181869784PUH ARCOM s.c. 

(dawniej PUH ARCOM 

S.C. A. GLINKOWSKI 

M. SZCZEPANIK)

 80,4500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  97,6400

Żelazo i stal1704053101322276680004660PHU WITKO 

ANTONIAK 

WINCENTY

 22,0600

3124



Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z5703418407641835593PW WOZŁOM 

WOJCIECH 

WOŹNICZKA

 7,7200

Opakowania z metali150104  21,7400

Żelazo i stal170405  1 100,2310

Metale żelazne191202  7,0500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010048604617881004087FIRMA HANDLOWO 

PRODUKCYJNA "HC" 

HIERONIM CZYŻ

 50,2400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  4,3900

Opakowania z metali150104  10,1300

Metale nieżelazne160118  0,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,2800

Aluminium170402  77,2400

Ołów170403  0,3000

Cynk170404  1,3000

Żelazo i stal170405  570,8900

Mieszaniny metali170407  11,8400

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,8600

Opakowania z papieru i tektury1501010005330099680263280Urząd Gminy Blizanów  6,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  15,4000

Opakowania z metali150104  0,0400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,5000

Opakowania ze szkła150107  8,6000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0400

Zużyte opony160103  31,5000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  31,8000

Gruz ceglany170102  33,3000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  2,6000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  22,3000

Drewno170201  19,4000

Tworzywa sztuczne170203  9,6000

Żelazo i stal170405  1,7000

Papier i tektura200101  2,7000

Szkło200102  3,4000

Odzież200110  6,2000

Urządzenia zawierające freony200123  5,5900

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,1000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0800

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  2,5400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,7500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,7900

Tworzywa sztuczne200139  2,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  66,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  100,0000

Opakowania z papieru i tektury1501013015335517881464854PHU Jarosław Ceglarek 

Skup i sprzedaż złomu 

i metali kolorowych

 136,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  99,7000

Opakowania z metali150104  1,7000

Metale nieżelazne160118  0,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,0000

Aluminium170402  6,6000

Cynk170404  0,2000

Żelazo i stal170405  246,3000
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Mieszaniny metali170407  0,3000

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103630976638 00027BART-DENT 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105DN37.10.Z0047846207860002686CARNEGIE R.R. 

METALL DANUTA 

WAŁĘSKA-RUBACH

 41,0860

Odpady tworzyw sztucznych070213  28,9520

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  4,6200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1 551,4130

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  99,1500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  302,1300

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  40,6540

Inne niewymienione odpady120199  2,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  58,1680

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,8410

Opakowania z drewna150103  2,7900

Opakowania z metali150104  25,2010

Opakowania ze szkła150107  0,7000

Metale żelazne160117  0,0790

Metale nieżelazne160118  2,4050

Tworzywa sztuczne160119  0,4780

Miedź, brąz, mosiądz170401  34,0240

Aluminium170402  235,9850

Ołów170403  0,9080

Cynk170404  3,5080

Żelazo i stal170405  210,4010

Mieszaniny metali170407  29,2930

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,6430

Metale nieżelazne191203  5,6110

3127



Tworzywa sztuczne i guma191204  0,0010

Zużyte opony1601034115580146972139036RECO-TRANS SP. Z 

O.O.

 11 969,1220

Odpadowa masa roślinna0201033680222616653009191ONECOSERVICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2520

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  557,8090

Inne niewymienione odpady020399  188,4000

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  0,1400

Kwas siarkowy i siarkawy060101  4,1000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  57,1320

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  51,4530

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  134,4490

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  2,0000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  10,0000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  0,0020

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  211,5300

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  6,0000

Odpady proszków 

powlekających

080201  4,6900
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  17,9570

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  18,9880

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0040

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  22,8890

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  40,2390

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  20,2200

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  0,1600

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  0,0250

Wybrakowane wyroby101382  45,0000

Kwasy trawiące110105  75,9600

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  53,7400

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  191,4400

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  542,1000

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  69,8800

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,0500

Odpady spawalnicze120113  0,0020

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  13,1200

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  131,7840
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Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,2520

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  84,2230

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  3,9330

Wodne ciecze myjące120301  94,0000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,4200

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  73,7200

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  1,0600

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  579,7100

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,0800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  29,0980

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1710

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  5,4610
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  3,8360

Filtry olejowe160107  0,0700

Tworzywa sztuczne160119  1,8150

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,9900

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  4,1850

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  1,8700

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  636,3200

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  10,0000

Tworzywa sztuczne170203  0,7840

Odpadowa papa170380  0,4200

Zawartość piaskowników190802  7,2400

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  319,8000

Szlamy z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812  7,2400

Osady z klarowania wody190902  20,3800

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

1705045708440387661661908Wopol-Trans Maria i 

Ryszard Wota s.c.

 1 360,0000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

0206016315195357850003997"BeMars" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

RECYKLINGOWE

 11,5800
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  1 081,4800

Inne niewymienione odpady040199  29,1200

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,9000

Inne niewymienione odpady070199  0,0060

Odpady tworzyw sztucznych070213  98,4490

Inne niewymienione odpady070299  20,8270

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  8,5060

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  34,0000

Odpady betonowe i szlam 

betonowy

101314  2,9000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  23,1400

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  1,3400

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  90,7800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  109,9480

Benzyna130702  0,0350

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,1490

Opakowania z papieru i tektury150101  3,3600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  102,9880

Opakowania z drewna150103  0,6000

Opakowania z metali150104  11,0330

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2,4030
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,3050

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  5,5850

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  118,9600

Zużyte opony160103  113,8240

Filtry olejowe160107  15,5980

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,2840

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  2,8700

Płyny hamulcowe160113  0,5670

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  4,2500

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,0300

Metale żelazne160117  11,8800

Tworzywa sztuczne160119  160,7720

Szkło160120  7,3090

Inne niewymienione elementy160122  1,9700

Inne niewymienione odpady160199  0,7000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,0140

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6970
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0970

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  12,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,7660

Drewno170201  642,5200

Tworzywa sztuczne170203  0,7700

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8490

Aluminium170402  4,7690

Cynk170404  0,0110

Żelazo i stal170405  1 062,2420

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  123,2200

Odpady z budowy, remontów i 

demontażu zawierające PCB 

(np. substancje i przedmioty 

zawierające PCB: szczeliwa, 

wykładziny podłogowe 

zawierające żywice, szczelne 

zespoły okienne, kondensatory)

170902  0,4500

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  9,7000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  121,5850

Metale żelazne191202  5,6400

Tekstylia200111  6,1900

Opakowania z papieru i tektury1501014100136146970012610PHZ "MAWA"SP.J. 

S.MAKOWIECKI-K.W

ALIGÓRSKI

 3,2780

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,2950

Opakowania z papieru i tektury1501014102715466971031934PPHU DOMI 

HIERONIM DOMAŃSKI

 8,5810

Miedź, brąz, mosiądz170401  27,0370

Aluminium170402  32,4160

Ołów170403  2,9440

Cynk170404  1,4960
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Żelazo i stal170405  500,6130

Mieszaniny metali170407  2,6000

Opakowania z metali1501041228956376772375884PAPC sp.z o.o.  1 443,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

1602115701281297641174335P.H.U. "ART-INK" 

SEBASTIAN  

KOWALSKI

 0,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4180

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,0100

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2710

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1700

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0130

Inne baterie i akumulatory160605  0,0870

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602146300108937780021753ZAKŁAD TECHNIKI 

BIUROWEJ 

INFOBIUROTECHNIKA 

SP. Z O.O.

 0,5280

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3890

Opakowania z metali1501046346063417772795865ZPHU MASII 

Aleksander Imas

 1,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,0000

Aluminium170402  6,0000

Żelazo i stal170405  125,0000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

1706053024842406070052904PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO  

HANDLOWE LUXUS 

KATARZYNA 

KUBACKA

 89,2800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2504683186171004568MAC-MET 

CIEMNIEJEWSKI S.J.

 592,2820

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,9280

Opakowania z metali150104  95,5350

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  163,6092

Miedź, brąz, mosiądz170401  241,3556

Aluminium170402  586,2462
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Ołów170403  3,8118

Cynk170404  9,0256

Żelazo i stal170405  6 271,4518

Mieszaniny metali170407  22,6678

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  21,4280

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023020774579950119571F.H.U. ANDRZEJ 

NOWACKI

 0,0200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301056343519417821073216EKO-ZEN RAFAŁ 

STRUGALSKI

 6,3000

Odpady tworzyw sztucznych070213  6,9500

Opakowania z papieru i tektury150101  145,8800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  21,1400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  448,6400

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1 165,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,5000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  3,6000

Drewno170201  23,7000

Odpady wielkogabarytowe200307  0,3700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013000903307631094445FHU AKOL ANDRZEJ 

KOLEBUK SKUP 

ZŁOMU

 6,8200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  3,1220

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,1120

Opakowania z papieru i tektury150101  21,8600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,9140

Opakowania z metali150104  8,7490

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0260
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0770

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,4360

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,5160

Aluminium170402  16,5890

Ołów170403  0,1370

Cynk170404  0,3580

Żelazo i stal170405  601,8070

Urządzenia zawierające freony200123  0,0340

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0490

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701015708304157661577616Agroturystyczne 

Gospodarstwo rolne 

Usługi Handel 

Budownictwo Ryszard 

Piasecki

 326,9000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  3 151,6800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105DH25.24.Z0031412215950000951SCHEDPOL sp. z o.o. 

sp.k.(dawniej PPHU 

SP.J. 

"SCHED-POL"STEFAN 

I HENRYK 

SCHAEDLER)

 186,4800

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  38,3000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201023003582297772406332KOLMET MARCIN 

KWIATKOWSKI

 4,4650

Opakowania z metali150104  3,6990

Metale nieżelazne160118  1,3120

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,9860

Aluminium170402  28,9420

Ołów170403  0,2740

Cynk170404  0,8790

Żelazo i stal170405  445,0210

Papier i tektura191201  0,6660

Inne niewymienione odpady0801993009776656652889221PAK Górnictwo sp. z 

o.o.

 0,4650
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Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,6020

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,6850

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,2620

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,6450

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0490

Opakowania wielomateriałowe150105  0,2870

Opakowania ze szkła150107  0,0950

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,9450

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,4250

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  5,1010

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  8,1380

Zużyte opony160103  2,0610

Metale żelazne160117  584,6000
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,7290

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  30,0200

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,4970

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,5940

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0280

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,4270

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1200

Inne baterie i akumulatory160605  0,3950

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  145,7600

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  8,1610

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1,8000

Drewno170201  26,1250

Szkło170202  17,4730

Tworzywa sztuczne170203  2,1940

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  26,9600

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0650

Aluminium170402  0,2490
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Żelazo i stal170405  581,6940

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0600

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,2200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  80,1900

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  42,0510

Skratki190801  11,2700

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  43,7400

Tworzywa sztuczne i guma191204  29,2350

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  0,0230

Odpadowa masa roślinna020103O90.02.Z2500241886180041416PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH S.A.

 49,8000

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104  3,4000

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  39,8800

Opakowania z papieru i tektury150101  203,0390

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  166,3100

Opakowania z drewna150103  49,6200

Opakowania z metali150104  0,1900

Opakowania wielomateriałowe150105  33,9600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2 394,0860

Opakowania ze szkła150107  188,6300

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,4400
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0380

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  6,2600

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0010

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5770

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0060

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0270

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  17,3720

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  366,1500

Gruz ceglany170102  120,8400

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  1,5800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  376,9800

Drewno170201  14,1200

Tworzywa sztuczne170203  2,7000

Odpadowa papa170380  1,7600

Żelazo i stal170405  35,5800

Skratki190801  54,0800

Tworzywa sztuczne i guma191204  11,0800

Opakowania z papieru i tektury1501013016851087781444220SKUP Kacper Gożuch  47,7650
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Opakowania z metali150104  6,8200

Opakowania ze szkła150107  4,7160

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,5470

Aluminium170402  12,8570

Ołów170403  0,0740

Cynk170404  0,1090

Żelazo i stal170405  393,7590

Mieszaniny metali170407  0,0770

Inne niewymienione odpady0203993014351407773160838Pogotowie Odpadowe 

Sp. z o.o.

 2,8000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  27,2000

Inne niewymienione odpady030199  6,6000

Inne niewymienione odpady030399  1,4000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  6,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213  14,7000

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  61,6000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  1,0000

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  265,6000

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  1,0000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  1,7000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  413,4000

Odpady proszków 

powlekających

080201  4,0000

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  9,1000

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  32,6000

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  7,1000

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  0,2000

Inne niewymienione odpady080399  14,6000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  328,5000
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Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  43,4000

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  18,3000

Inne niewymienione odpady120199  5,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  293,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  34,1000

Opakowania wielomateriałowe150105  79,6000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  33,6000

Zużyte opony160103  1,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  95,5000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  60,7000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  45,7000

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  2,4000

Tworzywa sztuczne170203  0,1000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,6000

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204DD20.10.B2505724416211006706NASYCALNIA 

PODKŁADÓW S.A.

 0,0000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121I60.21.A6397776857770005132MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACYJNE W 

POZNANIU SP. Z O.O.

 0,0670
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0080

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,4190

Tworzywa sztuczne160119  0,6440

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4560

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,1090

Inne baterie i akumulatory160605  0,3650

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  58,2600

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,6880

Aluminium170402  0,3500

Żelazo i stal170405  567,2230

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,8130

Żelazo i stal1704053024120006171762027Wistal 2 PPHU Maria 

Wiśniewska

 454,0730

Opakowania z papieru i tektury150101572030370FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

"A.D." Adam Blady

 255,7770

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  202,3480

Opakowania z metali150104  0,0600
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5800

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0070

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3290

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,1270

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001012500382406190004078PHU CARBON JAN 

KUROPKA

 18,6950

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  525,7200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 368,7800

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  476,2000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  413,7000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

16021630158620567116770943 DIMENSION 

PROJECT ARTUR 

KUCZNIER

 0,0153

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101E41.00.A2504231846170013743PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z  

O. O. w Pleszewie

 150,6600

Opakowania z papieru i tektury150101  7,1460
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  28,1360

Opakowania ze szkła150107  12,1300

Zużyte opony160103  54,3500

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0550

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,1450

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,4280

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3210

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  236,0540

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1000

Urządzenia zawierające freony200123  11,7710

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  14,2940

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  9,9820

Odpady ulegające biodegradacji200201  54,9200

Odpady wielkogabarytowe200307  613,9800

Zużyte opony1601030008430466220105827WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 0,1700
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013684698266171700813PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ROL-MET" 

KRYSTYNA 

SPITALNIAK

 163,7470

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6997

Aluminium170402  2,0605

Żelazo i stal170405  80,6380

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013013048916961064547P.H.U. HENRYK 

NOWAK

 5,6000

Opakowania z metali150104  12,4000

Metale żelazne160117  14,4000

Aluminium170402  8,2500

Żelazo i stal170405  125,7000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

1201043017277819720063306Skup Metali 

Kolorowych Krzysztof 

Majewski

 0,1650

Opakowania z metali150104  4,9990

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,9760

Aluminium170402  33,4730

Ołów170403  0,1170

Cynk170404  0,5290

Żelazo i stal170405  22,1020

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013010261856972249948RODON SP. Z O.O. 

SP. KOMANDYTOWA

 7,8800

Żelazo i stal1704056396976967881739699WĘGLOPAŁ Krystyna 

Szaj

 704,7680

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053020686946711561368BioNIK Konsulting 

Iwona Rymarek - 

Woźniak

 3 347,8000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001016303521687821015503P.P.U. EKO-ZEC SP. 

Z O.O.

 19 375,5400

Popioły lotne z węgla100102  11 206,9200

Metale żelazne191202  115,8900

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  4,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013004345517641833134"RURWAL" SKUP I 

SPRZEDAŻ ZŁOMU 

SŁAWOMIR RUREK

 77,7500

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  57,5810

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  12,3670
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Opakowania z papieru i tektury150101  174,9750

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  33,9150

Opakowania z metali150104  15,1610

Metale żelazne160117  54,3160

Metale nieżelazne160118  12,9930

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  56,0990

Miedź, brąz, mosiądz170401  52,1050

Aluminium170402  103,8380

Ołów170403  24,7870

Cynk170404  2,1100

Żelazo i stal170405  2 587,7520

Cyna170406  0,0670

Mieszaniny metali170407  37,7960

Papier i tektura191201  75,1980

Metale żelazne191202  7,4750

Metale nieżelazne191203  1,7110

Papier i tektura200101  34,0270

Opakowania z drewna150103A01.12.B6344096177822256396MAJ KORPORACJA 

SP. Z O.O.

 763,0280

Opakowania z metali1501043114724806681187183Romuald Miling 

"ARBO"

 0,7250

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2400

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8030

Aluminium170402  4,0820

Żelazo i stal170405  519,5450

Odpadowa masa roślinna0201033609075056222788279Firma Usługowa 

Eko-Kar sp. z o.o. 

sp.k.

 215,8500

Szlamy z odbarwiania 

makulatury

030305  20,6400  0,0000

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  21,2900

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  0,9800

Opakowania z papieru i tektury150101  199,2920

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  56,0360

Opakowania z metali150104  2,9600
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Opakowania wielomateriałowe150105  33,0720

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  89,5700

Opakowania ze szkła150107  2,9600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,5180

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,0800

Zużyte opony160103  10,2800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2610

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 938,7900

Gruz ceglany170102  391,7400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  649,3200

Odpadowa papa170380  1,4500

Żelazo i stal170405  1,2600

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  102,5600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 229,8600

Metale żelazne191202  0,0760
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Tworzywa sztuczne i guma191204  1 129,0000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  264,4820

Tekstylia200111  0,0900

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0030

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0300

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  2 102,0400

Odpady wielkogabarytowe200307  471,1400

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  609,4410

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222O90.02.Z4114169816972057367MIEJSKI ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA SP. Z 

O.O.

 191,4100

Odpady tworzyw sztucznych070213  338,6300

Opakowania z papieru i tektury150101  1 497,9700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 637,6500

Opakowania z drewna150103  0,3210

Opakowania z metali150104  0,1460

Opakowania ze szkła150107  3 781,6520

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  92,7400
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,6200

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,1550

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  1,1050

Zużyte opony160103  198,9710

Tworzywa sztuczne160119  24,8430

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,9320

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,7470

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,6930

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0080

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,1170

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0570

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0100

Inne baterie i akumulatory160605  0,0500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 480,7040

Gruz ceglany170102  850,0360

3151



Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  57,4200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 461,4670

Drewno170201  13,6400

Odpadowa papa170380  318,6720

Żelazo i stal170405  0,7400

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  37,9000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  97,9620

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2 975,7960

Papier i tektura200101  21,7200

Odzież200110  10,6600

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,5380

Urządzenia zawierające freony200123  108,3210

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,0750

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0560

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,5070

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  300,3110

3152



Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  215,7870

Odpady ulegające biodegradacji200201  6 618,3660

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  850,2400

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  242,0600

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  38 197,4400

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  342,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  4 472,4640

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  865,1200

Opakowania z metali1501043021152355140334904GEDEON STAHL MG 

s.c. Paweł Szewczyk, 

Magdalena 

Gruszczyńska/ 

GEDEON RECYKLING 

P. Szewczyk s. c.

 6,9830

Metale żelazne160117  1,0790

Metale nieżelazne160118  1,2280

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,5760

Aluminium170402  21,6180

Ołów170403  0,1140

Cynk170404  1,2360

Żelazo i stal170405  670,7470

Mieszaniny metali170407  0,0030

Papier i tektura191201  0,0140

Opakowania z papieru i tektury1501012508551856211693434Oczyszczalnia 

ścieków Rozdrażew

 0,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,5000

Opakowania ze szkła150107  2,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5200

Zużyte opony160103  2,7000
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0200

Gruz ceglany170102  12,1000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  22,4000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0200

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,5800

Odpady ulegające biodegradacji200201  2,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  30,0200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053007645969680693299Mariola Garncarek  23 603,8200

Opakowania z papieru i tektury1501010003773026680001503GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

TURKU

 8,3800

Odpady tworzyw sztucznych0702133022573437891673602PLASTMIX Patryk 

Kwiatkowski

 46,3010

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  82,2950

Tworzywa sztuczne160119  10,0000

Opakowania z metali1501042507327326171227682PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE MARIAN 

CZAJKA

 32,3600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  78 818,7400

Miedź, brąz, mosiądz170401  110 280,0000

Aluminium170402  50 460,4100

Ołów170403  2 352,3500

Cynk170404  3 653,6500

Żelazo i stal170405  2 917 864,9500

Mieszaniny metali170407  43 383,3400
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Opakowania z papieru i tektury1501013018782677792334009INVESTMENT 

DOMINIK MARCIN 

PASZKOWSKI

 0,5320

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,9440

Tworzywa sztuczne160119  15,0100

Inne niewymienione elementy160122  1,0500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0100

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608013019888897811875552PLATINIUM M.M 

SP.ZO.O.SP.K. 

(dawniej AUTO 

KATALIZATORY 

LEPOROWSKI SP.K.)

 358,7090

Żelazo i stal1704054114975486991756310PASZYŃSKA MONIKA 

SKUP 

ZŁOMU,SPRZEDAŻ 

OPAŁU

 540,1320

Zużyte opony1601036301757507880021008PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

DOMBUD SP.Z.O.O.

 4,8600

Żelazo i stal170405  0,3890

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  64,9800

Papier i tektura200101  3,6200

Szkło200102  2,2650

Odzież200110  0,4360

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,2720

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  7,0350

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,6450

Tworzywa sztuczne200139  10,9700

Odpady ulegające biodegradacji200201  7,4100

Odpady wielkogabarytowe200307  120,9200
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132G52.31.Z5705131467640101386APTEKA "POD 

ŁABĘDZIEM" 

HENRYKA ŚLOTAŁA

 0,0020

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

1705046308683287871033377MICHAŁ ŁABUZIŃSKI 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA

 350,0000

Opakowania z metali1501042516485779680576725PPH ZŁOMTEX RAFAŁ 

KOBYLAŃSKI

 16,4300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,6730

Miedź, brąz, mosiądz170401  19,6740

Aluminium170402  47,3620

Ołów170403  0,2400

Cynk170404  0,3350

Żelazo i stal170405  1 204,4140

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

2001360069343301130020467JOHNSON@JOHNSO

N POLAND SP.ZO.O.

 0,7850

Odpady tworzyw sztucznych070213O90.01.Z5700201887641010556ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA 

MIASTA S.C. Rafał 

Górski, DOROTA 

GÓRSKA

 0,8500

Opakowania z papieru i tektury150101  745,7150

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  226,4590

Opakowania ze szkła150107  35,9530

Zużyte opony160103  4,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0610

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,1690

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1820

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0040

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  21,8400
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  126,4400

Żelazo i stal170405  28,6090

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,6020

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  5,9000

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

0402216345563307781416169LUPO PLAST s.j. St. 

Pieślak, T. Dominiak

 119,1400

Odpady tworzyw sztucznych070213  164,6440

Inne niewymienione odpady120199  16,2400

Opakowania z papieru i tektury150101  6,1100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  99,5250

Tworzywa sztuczne160119  5,9410

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  4,0970

Tworzywa sztuczne i guma191204  16,6360

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501103103572516661752579P.P.H.U. ANMAR s.c. 

Aneta Pietrzak, Marcin 

Pietrzak

 0,0060

Odpady tworzyw sztucznych0702134103766186931415143"Carbo" Brygida 

Femlak

 0,0560

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,1430

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0100

Opakowania z papieru i tektury150101  24,1610

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,3640

Opakowania z metali150104  2,9740

Metale nieżelazne160118  0,7310

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,5160

Aluminium170402  7,4770

Ołów170403  4,0100

Cynk170404  0,1390
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Żelazo i stal170405  244,8220

Cyna170406  0,0020

Mieszaniny metali170407  0,0580

Odpady tworzyw sztucznych0702133004867897642555826EKOTECHNIKA 

GOSPODARKA 

ODPADAMI S.C. 

PIOTR KUCHARCZYK, 

LESZEK 

KARCZEWSKI

 16,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  12,1450

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,1400

Żelazo i stal170405  9,9820

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

1003164111181146991305553WIDMET JACEK 

WIDOMSKI

 3,9660

Żużle odlewnicze100903  53,5300

Wybrakowane wyroby żeliwne100980  29,7900

Zgary i żużle odlewnicze101003  346,5180

Inne niewymienione odpady101099  0,9080

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  2 505,4100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  367,9250

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,2440

Opakowania z metali150104  1,7910

Metale żelazne160117  6 512,5900

Metale nieżelazne160118  13,7870

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  63,1560

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,3460

Inne baterie i akumulatory160605  1,1100

Miedź, brąz, mosiądz170401  584,0980

Aluminium170402  91,5090

Ołów170403  17,0050

Cynk170404  1,8320

Żelazo i stal170405  40 552,5600

Cyna170406  2,5520

Mieszaniny metali170407  34,8630

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  9,1470

Metale żelazne191202  7,4100

Metale nieżelazne191203  10,4950
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Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

1012013001519206661921421M.K. STELLA MAREK 

KONRAD

 137,1000

Zużyte formy101206  119,4000

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  124,2000

Szlamy z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

101213  3 380,0000  3 380,0000

Opakowania z drewna150103  13,9150

Zużyte opony160103  0,8000

Tworzywa sztuczne160119  1,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 100,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  70,0000

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  600,0000

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  570,1800

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  23 924,8000

Żelazo i stal1704053004134026971233891GLAN ANDRZEJ 

GLAPA

 9,9700

Opakowania z papieru i tektury1501013010662859231665135ZAKŁAD 

EKSPLOATACJI 

URZĄDZEŃ 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 0,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,3000

Zużyte opony160103  39,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  152,1000
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Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,8000

Odpady ulegające biodegradacji200201  35,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  147,7000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702803017978307861503350PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

MIKOŁAJ PINECKI

 2,0000

Zgorzelina walcownicza100210  339,1100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  2 108,9500

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2 068,3600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,7700

Odpady spawalnicze120113  6,0300

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,3000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  26,1200

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  3,0800

Opakowania z papieru i tektury150101  478,0300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  89,1800

Opakowania z drewna150103  23,6200

Opakowania z metali150104  380,0000

Opakowania wielomateriałowe150105  100,2000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0700

Filtry olejowe160107  0,7200

Metale żelazne160117  1 633,9000

Metale nieżelazne160118  7,4400

Tworzywa sztuczne160119  0,3800
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  89,6700

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  197,9800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  478,0200

Odpadowa papa170380  16,3600

Miedź, brąz, mosiądz170401  35,2300

Aluminium170402  87,8700

Ołów170403  1,2700

Cynk170404  0,7800

Żelazo i stal170405  9 964,0600

Mieszaniny metali170407  75,6800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  9,1700

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  295,7400

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  26,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  124,0500

Odpady żelaza i stali191001  51,2500

Papier i tektura191201  105,8400

Metale żelazne191202  408,0800

Papier i tektura200101  0,6300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601DL31.40.Z5720826447640075507JENOX 

AKUMULATORY SP. Z 

O.O.

 23,1230

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010006584907670000402GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA

 0,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,2000

Aluminium170402  4,8000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,1000
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Żelazo i stal170405  103,0000

Mieszaniny metali170407  0,1000

Metale żelazne191202  0,1000

Metale nieżelazne191203  0,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501103010690206080084337WM WIATROWIEC 

ENERGIE SP. Z O.O.

 0,2000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2,0800

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

1001803019799796182140565Ciepło Kaliskie sp. z 

o.o.

 10 518,0000

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  1,4560

Żelazo i stal170405  31,1000

Opakowania z metali1501043003688197772926959ERGE-MET sp. z o. o.  0,2260

Metale żelazne160117  17,5430

Metale nieżelazne160118  0,4790

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,4630

Aluminium170402  9,6890

Ołów170403  0,0140

Cynk170404  0,1300

Żelazo i stal170405  949,6550

Mieszaniny metali170407  0,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z5702191807640101021PRZEDSIĘBIORSTWO  

PRYWATNE  

"STALMET"  

ZYGMUNT  SONGIN

 261,9000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  157,4000

Inne niewymienione odpady120199  0,4000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,6500

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,3000

Aluminium170402  4,5000
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Żelazo i stal170405  296,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2000

Metale żelazne191202  1,5000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302082515809396172054982ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

ODPADAMI W 

JAROCINIE SP. Z O.O. 

- WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM 

RECYKLINGU

 1,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 424,4800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3 513,8100

Opakowania z metali150104  6,9900

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  40,8000

Opakowania ze szkła150107  3 580,1800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  23,9600

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0200

Zużyte opony160103  115,1900

Filtry olejowe160107  0,0110

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,7300

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3 982,3600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  729,1800

Szkło170202  11,8800

Odpadowa papa170380  51,0200
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Żelazo i stal170405  16,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  47,3600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  3,2020

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 301,1200

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  73,7200

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  5 576,3800

Szkło200102  21,3800

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  969,8600

Odzież200110  27,2500

Tekstylia200111  0,1000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,7440

Urządzenia zawierające freony200123  81,2000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,9300

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,5610

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  8,9300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  120,0400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  71,6800
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Tworzywa sztuczne200139  74,8300

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  2 661,5600

Odpady ulegające biodegradacji200201  9 716,5800

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  69 020,2800

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  272,3800

Odpady wielkogabarytowe200307  1 766,2300

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  487,5000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101I60.24.A6309083067771869679PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

BOLESŁAW 

KUROWSKI

 6 881,3210

Gruz ceglany170102  316,2000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  25,3000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  45,0000

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  203,4000

Żelazo i stal170405  180,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 868,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033002981317771762668Crystal Planet 

Recykling Krystyna 

Fonrobert-Nochowicz

 7,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  28,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,8740

Opakowania z metali150104  0,0700

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2,4130

Metale żelazne160117  13,4540

Metale nieżelazne160118  1,9470

Tworzywa sztuczne160119  2,0700

3165



Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  15,5500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  4,9440

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  48,8270

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,3620

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,7750

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  16,5210

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0250

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  2,2120

Inne baterie i akumulatory160605  0,8960

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0600

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,4990

Aluminium170402  0,0540

Żelazo i stal170405  7,4260

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  2,2300

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3550

Metale żelazne191202  1,1220

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,5360

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,1310

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  12,5720
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  14,3770

Zgary z hutnictwa żelaza1002803018795687811871011EKO ALU Sp.z o.o. 

Spółka komandytowa

 2,7000

Zgary i żużle odlewnicze101003  0,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  425,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  403,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  18 564,9000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  16,9000

Opakowania z papieru i tektury150101  74,3000

Opakowania z metali150104  2 589,4000

Metale żelazne160117  463,7000

Metale nieżelazne160118  263,9000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  261,2000

Inne baterie i akumulatory160605  1,6000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1 817,4000

Aluminium170402  15 714,4000

Ołów170403  102,7000

Cynk170404  133,2000

Żelazo i stal170405  9 598,6000

Cyna170406  1,0000

Mieszaniny metali170407  106,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  38,4000

Odpady żelaza i stali191001  4,0000

Odpady metali nieżelaznych191002  8,3000

Metale żelazne191202  161,5000

Metale nieżelazne191203  140,0000

Metale200140  1,8000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602142508595406191808525INFO-TRANS 

WOJCIECH 

URBAŃSKI

 0,1930

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0300
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Opakowania z papieru i tektury1501014103071036981334932ZAKŁAD P.H.U. LIDIA 

SKORUPIŃSKA

 162,3600

Opakowania z drewna150103  90,1700

Papier i tektura191201  9,0400

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z6307013387850002615PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZK. SP. Z O.O. 

W ŚREMIE

 5,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  16,4000

Opakowania ze szkła150107  22,9200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1670

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,4190

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0750

Inne baterie i akumulatory160605  0,0510

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,9200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701013023009036981836013Wodociągi Kościańskie 

Sp. z o.o. - 

Oczyszczalnia 

ścieków w Kiełczewie

 60,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  340,0000

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  18,0000  12,6000

Odpady ulegające biodegradacji200201E41.00.A6312863807772374247ZAKŁAD  USŁUG  

KOMUNALNYCH   

SP.ZO.O.

 0,4000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  79,5800

Opakowania z papieru i tektury1501014103131806971348387Bingo Skup i Sprzedaż 

Surowców Wtórnych 

Dorota Król

 15,5000
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Opakowania z metali150104  7,0000

Metale żelazne160117  1,0000

Metale nieżelazne160118  0,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,0890

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,7000

Aluminium170402  28,6000

Ołów170403  1,0000

Cynk170404  0,6000

Żelazo i stal170405  564,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  7,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,5800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016344463345570009029P.P.H.U. JACEK 

SURDYK

 2 806,9620

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  727,0470

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  53,4300

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  55,6800

Opakowania z metali150104  4,1400

Metale żelazne160117  41,4200

Metale nieżelazne160118  4,0800

Inne niewymienione elementy160122  42,1550

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  156,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,4040

Aluminium170402  12,0740

Cynk170404  0,1030

Żelazo i stal170405  18 144,2630

Cyna170406  0,0220

Mieszaniny metali170407  198,6130

Metale żelazne191202  173,0100

Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.A3110803436660003887PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 63,6100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  15,7000

Opakowania ze szkła150107  185,9600
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Zużyte opony160103  23,3500

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,9600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2000

Odpadowa papa170380  1,6200

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  118,6800

Papier i tektura200101  43,3400

Tekstylia200111  1,7600

Urządzenia zawierające freony200123  5,9550

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0140

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,5690

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,4360

Tworzywa sztuczne200139  198,6400

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  613,1600

Odpady ulegające biodegradacji200201  79,4600

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 567,8800

Odpady wielkogabarytowe200307  66,0400

Odpadowa masa roślinna0201032500298376180030387POM "EKO" Jerzy 

Rudowicz, Sławomir 

Rudowicz SP. J.

 25,1000

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104  13,8200

Odpady z gospodarki leśnej020107  12,1000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  274,2300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  0,0600
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  25,1600

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  43,8700

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,7700

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,4200

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  51,6400

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,0600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,8200

Opakowania z papieru i tektury150101  550,9900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  358,5800

Opakowania wielomateriałowe150105  3,1000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  508,1200

Opakowania ze szkła150107  39,1200

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  6,1800

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2,1200

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  12,9600
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Zużyte opony160103  0,7300

Tworzywa sztuczne160119  2,7100

Inne niewymienione elementy160122  0,4400

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,1330

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,5800

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0550

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  124,5500

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1000

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0700

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  16,0400  0,0000

Nadmanganiany (np. 

nadmanganian potasowy)

160901  0,0050

Chromiany (np. chromian 

potasowy, dwuchromian 

sodowy lub potasowy)

160902  0,0100

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 196,9200

Gruz ceglany170102  718,9200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  755,8300

Drewno170201  4,0700

Szkło170202  15,0200
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Tworzywa sztuczne170203  42,8800

Odpadowa papa170380  19,0300

Żelazo i stal170405  0,3200

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  33,5800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  8,0800

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  11,6500

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  0,5000

Skratki190801  112,9600

Zawartość piaskowników190802  163,6800

Tworzywa sztuczne i guma191204  11,4500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016306349847851136163FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA  STANISŁAW  

KRUPA

 129,1280

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  17,3300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  8,7700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0150

Opakowania z metali150104  2,3120

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0120

Metale żelazne160117  45,8400

Metale nieżelazne160118  0,2480

Inne niewymienione elementy160122  0,3000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  12,3350

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  53,8650

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  25,8660

Szkło170202  0,0050

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,5380
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Aluminium170402  156,0750

Ołów170403  0,0060

Cynk170404  4,8170

Żelazo i stal170405  2 368,8290

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,1710

Odpadowa masa roślinna0201033009946986981796294Tonsmeier Selekt Sp. z 

o. o.

 31,5400

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  3,3200

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  186,8600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  16,0400

Inne niewymienione odpady030199  671,0650

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  145,5600

Inne niewymienione odpady040299  2,8200

Odpady tworzyw sztucznych070213  228,3520

Inne niewymienione odpady070299  1,7200

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,5800

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,2360

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0440

Inne niewymienione odpady080399  0,1000

Inne niewymienione odpady080499  1,9600

Inne niewymienione odpady120199  1,6800

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0240

Opakowania z papieru i tektury150101  102,2700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  632,1690

Opakowania z metali150104  4,6400

Opakowania wielomateriałowe150105  320,4340

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  180,7500

Opakowania ze szkła150107  240,4000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  68,7780

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0090

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  7,5060

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,7680

Zużyte opony160103  126,6490

Tworzywa sztuczne160119  123,7300

Szkło160120  30,1200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0320

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1280

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0250

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  3,1600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,0110
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  9,1200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  69,3400

Szkło170202  1,7200

Odpadowa papa170380  65,4100

Żelazo i stal170405  0,1800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0020

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  149,9400

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 495,6000

Skratki190801  141,4400

Tworzywa sztuczne i guma191204  14,8800

Szkło191205  2,5800

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  1 819,5000

Papier i tektura200101  2 444,2400

Szkło200102  5 563,7260

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  13,4400

Odzież200110  2,6200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,7360

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  11,4550

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,2500

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  2,2020
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  263,3510

Tworzywa sztuczne200139  5 563,7260

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  418,4900

Odpady ulegające biodegradacji200201  8 742,8400

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  767,6000

Odpady z targowisk200302  13,6800

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  1 394,3500

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  3,5600  0,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  6 212,3550

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  24,6650

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016315161527790001870PRZEDSIĘBIORSTWO  

HANDLOWE  SAROS  

SP.J.

 0,7200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013008076446991876126Obwoźny Skup Złomu i 

Metali Kolorowych 

"ZŁOMEX"

 184,7040

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  6,3000

Opakowania z metali150104  0,7960

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,9200

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,6320

Aluminium170402  17,8620

Żelazo i stal170405  2 717,1910

Inne niewymienione odpady090199G51.57.Z3014166217642638819ATM Surowce sp. z 

o.o.

 4,4020

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1 518,9620

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  126,5220

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  200,7110

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  24,6550

Inne niewymienione odpady120199  14,5300
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Opakowania z papieru i tektury150101  989,8550

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  126,8950

Opakowania z drewna150103  920,1000

Opakowania z metali150104  978,4200

Opakowania ze szkła150107  17,9400

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,1230

Metale żelazne160117  5 271,6670

Metale nieżelazne160118  239,0470

Tworzywa sztuczne160119  61,9400

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,7300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  154,8080

Miedź, brąz, mosiądz170401  44,2210

Aluminium170402  203,1070

Ołów170403  0,7570

Cynk170404  1,2230

Żelazo i stal170405  2 606,2460

Mieszaniny metali170407  26,8520

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0140

Złom żelazny usunięty z 

popiołów paleniskowych

190102  41,9000

Papier i tektura191201  93,3900

Metale żelazne191202  5 859,1360

Metale nieżelazne191203  98,6380

Tworzywa sztuczne i guma191204  26,1500

Papier i tektura200101  433,9070

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,5900

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106308318457771130365AGRIX ZENON 

SŁUPIŃSKI

 0,1200

3178



Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501102508104786181844896ZWIĄZEK 

KOMUNALNY GMIN 

"CZYSTE MIASTO, 

CZYSTA GMINA"

 0,1460

Zużyte opony160103  265,9400

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  1,2050

Odpadowa papa170380  24,5200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,5200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,4560

Urządzenia zawierające freony200123  31,5900

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,9220

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  2,0330

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  12,6120

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  6,1000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0160

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  7,4450

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  38,3250
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  26,4380

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  0,1390

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602166345358719720998801CITY CARTRIDGE 

ZBIGNIEW PETKA

 0,0370

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

1001055708722307671498404MYCELA  S.A.  44,2000

Zużyte opony1601030006611156670004061ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 2,1400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  26,6200

Gruz ceglany170102  6,9900

Tworzywa sztuczne200139  0,1800

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  64,1800

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z2506272196221262894MAREK 

WOJCIECHOWSKI 

ZHU Famax

 0,8870

Aluminium170402  1,8380

Żelazo i stal170405  287,2200

Mieszaniny metali170407  0,6340

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053671414509680984476Recycling Calisia 

Mateusz Grabowski

 9,1680

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  3,2210

Odpady tworzyw sztucznych070213  2,1890

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0150

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,4490

Opakowania z papieru i tektury150101  117,0510

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  86,3460

Opakowania z metali150104  1,5500
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3960

Zużyte opony160103  5,0000

Metale żelazne160117  9,0570

Metale nieżelazne160118  1,1080

Tworzywa sztuczne160119  9,8290

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  4,6330

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  5,8010

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  38,3290

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  13,5040

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,1850

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0020

Inne baterie i akumulatory160605  0,4460

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,8000

Drewno170201  5,9300

Tworzywa sztuczne170203  1,0800

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,0790

Aluminium170402  1,2460

Żelazo i stal170405  29,6160

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1540

Papier i tektura200101  0,0350

Urządzenia zawierające freony200123  13,4340

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,2360

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1290
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  11,5430

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,6440

Odpady wielkogabarytowe200307  0,8180

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013012894827641024966HURTOWNIA 

AKUMULATORÓW 

GRZEGORZ JESKE

 4,8330

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602143027955726222786211CR Remarketing sp. z 

o.o.

 7,4950

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0530

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  32,1300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012516464086080013662PPHU TRANS-ZŁOM 

PLUS S.C. JERZY 

WALEROWICZ 

MAŁGORZATA 

WALEROWICZ

 100,7200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 194,6500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,2000

Metale żelazne160117  303,2300

Żelazo i stal170405  4 754,7300

Metale200140  386,8700

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

0402093100628706681324467ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA 

"GMI-TUR" WIESŁAW 

BARANOWSKI

 107,9950

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,8900

Odpady tworzyw sztucznych070213  60,2600

Inne niewymienione odpady070299  104,7000

Opakowania z papieru i tektury150101  124,4900
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  30,6310

Tworzywa sztuczne160119  9,3500

Szkło160120  1,3000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  38,8600

Papier i tektura200101  0,0010

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  0,7300

Odpady wielkogabarytowe200307  13,7800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

2001356300585697881002119AGD RTV PIECHOCKI 

Kolanta Piechocka 

Tomasz Piechocki sp. 

j.

 0,2400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,2420

Żelazo i stal170405DA15.11.Z0007841317670000112"ROLNIK" GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA "SCH" 

ZŁOTÓW

 1,1000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001326320110307870006148APTEKA ŚW. 

ŁUKASZA I.ADAMEK, 

B.CHUDZIAK SP.J.

 0,0920

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602166398041177822179000PINIA Sp. z o. o.  0,0100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,2500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012505022806220107660"TRASBUD" S.C. 

DARIUSZ 

GRZESIEK,BARBARA 

SZWEJKOWSKA

 1 649,4410

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2 200,1220

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  6,8920

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  3,3080

Opakowania z papieru i tektury150101  201,1690

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,2500

Opakowania z metali150104  151,2300
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  652,7040

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  87,5930

Metale żelazne160117  58,5200

Metale nieżelazne160118  0,2690

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  24,0170

Miedź, brąz, mosiądz170401  18,4950

Aluminium170402  40,4550

Ołów170403  0,3620

Cynk170404  1,0600

Żelazo i stal170405  9 186,2700

Mieszaniny metali170407  0,1400

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,2880

Papier i tektura191201  10,1000

Metale żelazne191202  7,5050

Metale nieżelazne191203  7,0220

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

1201213101123836661035895PPUH STANISŁAW 

KOS

 76,9600

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  500,4000

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

1012013023291956222782549CLAY MATERIALS sp. 

z o.o. sp. k.

 40,6000

Odpady stabilizowane inne niż 

wymienione w 19 03 04

190305  803,7300

Opakowania z metali150104DJ28.52.Z5707967537661011978"AGRO-AUTO" 

WENANCJUSZ 

KOSSOWSKI

 1,1590

Metale żelazne160117  15,5020

Metale nieżelazne160118  0,0220

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3440

Aluminium170402  1,1260

Żelazo i stal170405  79,8080

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z5702392547661381221ANNA JANCZEWSKA 

ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY JANKES

 3,9420

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  28,7400

Opakowania z papieru i tektury150101  146,0510
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,9900

Opakowania z metali150104  1,2439

Opakowania ze szkła150107  11,0400

Metale żelazne160117  1,4800

Metale nieżelazne160118  0,0980

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0630

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0500

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0030

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4452

Aluminium170402  0,7473

Żelazo i stal170405  583,8000

Mieszaniny metali170407  7,3550

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0800

Papier i tektura200101  22,1770

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  37,4881

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  30,1820

Filtry olejowe160107631034915BLACHARSTWO  I 

LAKIERNICTWO  

SAMOCHODOWE 

BOGOŃSCY S.C.

 0,0100

Zużyte opony160103G50.30.B3302560726690010142PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

MAKULSKI BOZENA 

MAKULSKA

 2,7600

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2508515726221692175FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA LESZEK 

CELLMER

 70,0000

Papier i tektura200101  680,0000
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Odpadowa masa roślinna020103O90.02.Z6320763187790002220REMONDIS-SANITEC

H POZNAŃ  SP.ZO.O.

 34,1600

Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108  0,5930

Zwierzęta padłe i odpadowa 

tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 02 01 80

020181  0,0120

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  7,9150

Inne niewymienione odpady020299  5,2100

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  4,5000

Inne niewymienione odpady020799  881,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  28,2390

Inne niewymienione odpady030199  11,5800

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  1 440,9500

Inne niewymienione odpady030399  33,7800

Odpady z polerowania i 

wykańczania

040109  2,2110

Inne niewymienione odpady040199  2,3900

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  12,9340

Odpady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

040219  36,0800

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  54,7580

Inne niewymienione odpady040299  1,9240

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  3,4100
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Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  1,1900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,1030

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  2,3380

Odpady tworzyw sztucznych070213  237,2400

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  4,7800

Zwroty kosmetyków i próbek070681  14,8580

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,0240

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  38,3460

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  2,5000

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  2,7360

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,4520

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  0,0060

Inne niewymienione odpady080199  5,1370

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,9910

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  7,1010
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Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  223,0560

Zużyte roztwory trawiące080316  8,8140

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0450

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  2,2020

Inne niewymienione odpady080399  113,3620

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  6,8800

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  10,2570

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  16,1630

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  4,8500

Odpady izocyjanianów080501  0,3930

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,1700

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,1000

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,3300

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,0790

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  2,7000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,0300  0,0270

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,0500

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116  0,2400
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  134,2480

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1,4300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,9420

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  25,3600

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  0,3500

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  24,7270

Odpady spawalnicze120113  2,8640

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,0090

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  1,7700

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,2900

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  16,5270

Inne niewymienione odpady120199  13,9990

Wodne ciecze myjące120301  14,5200

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  2,0000

Inne oleje hydrauliczne130113  3,9430

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  6,4000

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  13,1870

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  70,0000

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  13,2000
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Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,2400

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  1,1080

Opakowania z papieru i tektury150101  383,2690

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 365,2720

Opakowania z drewna150103  1 154,5040

Opakowania z metali150104  73,2150

Opakowania wielomateriałowe150105  185,6760

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 209,5440

Opakowania ze szkła150107  16 031,3780

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  80,0250

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  1,1640

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  58,4460

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  49,7790

Zużyte opony160103  63,5570

Filtry olejowe160107  9,8560

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,9500

Płyny hamulcowe160113  1,2190
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  1,1960

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,1400

Metale żelazne160117  10,8850

Tworzywa sztuczne160119  290,0500

Szkło160120  10,0990

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0100

Inne niewymienione elementy160122  7,2040

Inne niewymienione odpady160199  0,7100

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  5,3480

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  7,4250

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  49,1140

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,1600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  8,0160

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0150

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  50,0660

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  35,5670

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  339,5080

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  537,3520
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  2,9750

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2070

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,3850

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,5460

Inne baterie i akumulatory160605  1,3680

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  4,1460

Inne niewymienione odpady160799  0,6070

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  3,9000  0,1560

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0040

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  266,6900

Gruz ceglany170102  161,8600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2 003,1100

Inne niewymienione odpady170182  157,0000

Drewno170201  253,4540

Szkło170202  1,9240

Tworzywa sztuczne170203  3,5560

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  58,2600

Odpadowa papa170380  4,4000

3192



Aluminium170402  4,4270

Żelazo i stal170405  212,2990

Mieszaniny metali170407  0,0300

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0210

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  0,0590

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  13,9180

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  24,8300

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 957,3960

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0230

Skratki190801  5,5570

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  42,0000

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  5,5200

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  16,5600

Papier i tektura191201  0,1630

Metale nieżelazne191203  0,0500

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,7450

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  0,8100

Tekstylia191208  261,2000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  178,6200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102G51.57.Z3412622275581701846IGOMAT MATEUSZ 

GERC

 0,4600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0150

Opakowania z metali150104  7,1410

Metale żelazne160117  73,1750

Metale nieżelazne160118  40,6830
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Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0450

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1350

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,8900

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,3310

Aluminium170402  39,8900

Ołów170403  0,2010

Cynk170404  0,9920

Żelazo i stal170405  871,3490

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0110

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016345889627891618052GESCRAP POLSKA 

SP. Z O.O.

 83 996,3990

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  6 174,8110

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  18,1370

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  301,2670

Odpady spawalnicze120113  28,2700

Opakowania z papieru i tektury150101  17,9200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,1600

Opakowania z metali150104  0,8200

Metale żelazne160117  906,3760

Metale nieżelazne160118  0,3600

Tworzywa sztuczne160119  113,3200

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,3200

Aluminium170402  0,2140

Żelazo i stal170405  1 451,6910

Metale żelazne191202  1,6800

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

1301059712850909730674218CENTRUM USŁUG 

PROEKOLOGICZNYC

H SEKTORA 

NAFTOWEGO CPN 

EKOSERWIS SP. Z 

O.O.

 1,0370

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  3,0260

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  3,4930
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Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,0380

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0310

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,1980

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3480

Filtry olejowe160107  0,3790

Żelazo i stal170405  0,2000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

0206013209263279552300437TOM 

ELEKTRORECYKLING 

sp. z o.o.

 21,9890

Inne niewymienione odpady030199  105,5000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  317,0000

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  0,2200

Odpady tworzyw sztucznych070213  40,9000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  2,4000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  4,0600

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,2000

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  16,5000
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Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  4,4000

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,8000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  3,7240

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  3,0000

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  0,5000

Inne niewymienione odpady101299  0,5000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,4000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,2200

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  9,1000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  1,0000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,5500

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,5250

Opakowania z papieru i tektury150101  717,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  123,7000

Opakowania z drewna150103  0,3000

Opakowania z metali150104  4,0000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,5000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,1000

Opakowania ze szkła150107  62,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,8700
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,3850

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  18,8950

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  27,4000

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,1200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  12,1300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  88,8460

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  9,0000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  31,6200

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,2000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,6000
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,2380

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  1,9000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,8000

Żelazo i stal170405  0,5000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,8000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  3,2000

Papier i tektura191201  400,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,0490

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601DJ28.52.Z6303146187851048849USŁUGI 

ŚLUSARSKO-TOKAR

SKIE DZIAŁALNOŚĆ 

HANDLOWA TACIAK 

BARBARA

 0,1190

Opakowania z papieru i tektury1501013415446879532333244ROM PLUS Jakub 

Frieske

 2,5750

Opakowania z metali150104  9,1090

Metale żelazne160117  176,1490

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0020
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Aluminium170402  10,1940

Ołów170403  0,2420

Cynk170404  0,2750

Żelazo i stal170405  699,2250

Mieszaniny metali170407  0,1500

Papier i tektura200101  4,2550

Opakowania z metali1501043675135485951477218GROKA sp. z o.o.  4,2190

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  40,0190

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,7830

Aluminium170402  141,7140

Ołów170403  0,1940

Cynk170404  1,0440

Żelazo i stal170405  237,7720

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,1570

Odpady tworzyw sztucznych0702133027201439950226752EKOGOM SP.ZO.O.  41,0500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  16,1550

Tworzywa sztuczne160119  6,1300

Odpadowa papa170380  780,3800

Tworzywa sztuczne i guma191204  44,0140

Opakowania z papieru i tektury1501016310387707811550235PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

TRANS-KOM 

SP.ZO.O.

 0,3600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  5,6700

Zużyte opony160103  14,2400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2000

Gruz ceglany170102  12,2800
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  155,0400

Szkło170202  16,6200

Tworzywa sztuczne170203  31,4200

Żelazo i stal170405  1,6400

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  189,5200

Papier i tektura200101  4,7800

Szkło200102  3,3700

Odzież200110  8,0400

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2620

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,4700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  29,1100

Tworzywa sztuczne200139  4,7400

Odpady ulegające biodegradacji200201  120,6400

Odpady wielkogabarytowe200307  118,3700

Opakowania z papieru i tektury1501013110194677842299262Gmina i Miasto 

Witkowo

 7,3200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  24,2200

Opakowania ze szkła150107  45,0800

Zużyte opony160103  17,4200

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0100

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  74,8500

Gruz ceglany170102  22,6400

Odzież200110  4,6000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,5800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,6900

Odpady ulegające biodegradacji200201  31,1200

Odpady wielkogabarytowe200307  75,7200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023009460966182091306Repet s.c. (dawniej 

PETBUL S.C.)

 979,1060

Tworzywa sztuczne i guma191204  187,9900

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001326307025277821349078APTEKA 

"HELIANTHUS" 

ALEKSANDRA 

JABŁOŃSKA

 0,0950

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0200

Metale żelazne1601174103352526971649309DERENGOWSCY S. 

C.

 111,9500

Opakowania z papieru i tektury1501013002626537771576670EKO-PROFIL FILIP 

PROSZKOWIEC

 79,2780

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  40,9500

Żelazo i stal170405  13,7600

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803186345662457772766639P.P.H.U. "MAMUT" 

MACIEJ DOLATA/ 

puste.pl Maciej Dolata

 14,5790

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  13,4170

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0080

Inne baterie i akumulatory160605  0,1070

Opakowania z metali1501043101167256660006360MOTO-CENTRUM 

STANISŁAW 

ANTKIEWICZ

 1,6581

Metale żelazne160117  3,1700
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Metale nieżelazne160118  0,0870

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  12,0758

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,6600

Aluminium170402  6,7790

Ołów170403  0,0070

Żelazo i stal170405  104,8400

Metale nieżelazne191203  0,8270

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602146315361667870006266GUMA WICHEREK 

SP. J.

 0,0010

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0060

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7020

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0010

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026343821437841852596SKUP ZŁOMU "U 

NORBERTA" 

RYSZARD SZALATY

 36,2400

Opakowania z metali150104  4,7009

Metale nieżelazne160118  0,0328

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,6357

Aluminium170402  22,2655

Ołów170403  1,0952

Cynk170404  0,7978

Żelazo i stal170405  734,8845

Mieszaniny metali170407  0,0320

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1970

Opakowania z papieru i tektury1501016309524907840041944URBIS SP. Z O.O.  836,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 698,5000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2 343,5000

Opakowania ze szkła150107  2 654,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,0520
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Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0300

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,0800

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,7400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  63,7300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  21,2370

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z4105146876981352686PHU JOLMIRS 

MIROSŁAW 

STACHOWSKI

 1 788,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  215,9000

Opakowania z metali150104  3,8000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  155,7000

Tworzywa sztuczne160119  10,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9000

Aluminium170402  1,1000

Żelazo i stal170405  72,8000

Papier i tektura191201  148,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0082594476181000359PUH LECH IGLIK  44,7400

Żelazo i stal170405  2 889,2600

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136303497527821013510TECHNIKER  ARTUR 

HOFFMANN

 0,0450
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0250

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602142516008896222504885El-Tech sp.j. Kubis i 

Wspólnicy

 0,1340

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0110

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2665

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033003714259680398761FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "BMS" 

SŁAWOMIR 

KWAŚNIEWSKI

 2,6680

Opakowania z papieru i tektury150101  38,8120

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,4070

Opakowania z metali150104  176,7180

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,5200

Metale nieżelazne160118  11,1760

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  72,7310

Miedź, brąz, mosiądz170401  220,0570

Aluminium170402  502,9640

Ołów170403  5,2460

Cynk170404  7,4200

Żelazo i stal170405  831,9430

Mieszaniny metali170407  8,5010

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,5500

Papier i tektura191201  54,9710

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013001527177661031455Skup Złomu i Metali 

Kolorowych Krystyna 

Mańkowska

 173,1450

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  91,7500

Opakowania z papieru i tektury150101  80,7840

Opakowania z metali150104  18,5050

Metale żelazne160117  17,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,4810
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Miedź, brąz, mosiądz170401  9,1070

Aluminium170402  22,3300

Ołów170403  0,4060

Cynk170404  0,3370

Żelazo i stal170405  3 208,1060

Papier i tektura191201  29,3710

Papier i tektura200101  0,2400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053103303126652189624"TARTAK GRODZIEC" 

SP. Z O.O.

 352,0000

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

0702173005139545140228154MULTI LEGIS ŁUCZAK 

MARCIN

 0,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  42,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  22,5000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  25,4000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  1,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  8,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,9000

Opakowania z metali150104  3,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  2,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,5480

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  40,6000

Aluminium170402  8,6000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,1000

Żelazo i stal170405  281,0000
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  50,0000

Papier i tektura191201  0,3000

Papier i tektura200101  3,3000

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201042505698586221014386Przedsiebiorstwo 

Handlowo Usługowe 

TUŁACZ Łucja Tułacz

 0,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,4000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

0402223648328566192028516POLAK MEBLE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,0000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1000

Odpady tworzyw sztucznych0702136312754067772306352P.P.H. KUJAWA S.C.  88,6930

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  26,0440

Inne niewymienione odpady120199  425,9180

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  111,3430

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136395839237772367371SILPOL Sp. z o.o.  0,5059

Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności

020182E41.00.A3008969496981787763ZAKŁAD 

WODOCIĄGOWO 

KANALIZACYJNY W 

ŚMIGLU SP. Z O.O.

 0,6885

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B2500136066170250779SKLEP 

MOTORYZACYJNY 

HENRYK ŁOMNICKI

 0,4500

Miedź, brąz, mosiądz1704014110338436991468870Aleksander Naskręt 

"ALDA"

 0,4070

Żelazo i stal170405  3,2920

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013008450475140297126"AGROFIRMA 

PUCHAŁA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7000
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Miedź, brąz, mosiądz170401  1,5000

Aluminium170402  5,1000

Ołów170403  0,0300

Cynk170404  0,1000

Żelazo i stal170405  247,4000

Zużyte opony160103K70.32.Z3012986017872081332ZAKŁAD  

GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ W 

SZAMOTUŁACH SP. Z 

O.O.

 13,8000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  26,6000

Szkło200102  2,4600

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,9170

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,3300

Odpady ulegające biodegradacji200201  50,2800

Odpady wielkogabarytowe200307  32,7700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z5708887517661128373PW PAW PAL MET 

PAWEŁ 

PALUSZKIEWICZ

 25,0050

Opakowania z metali150104  4,0050

Żelazo i stal170405  209,1430

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.55.Z6345222597871450589"UNILOKAT" 

Przemysław Struś

 13,3350

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  54,1310

Tworzywa sztuczne170203  1,3480

Tworzywa sztuczne i guma191204  46,8890

Tworzywa sztuczne200139  86,6300

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104634052109 000287772221615ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

ODPADÓW 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH JÓZEF 

WOJCIECHOWSKI

 0,1100

Odpady tworzyw sztucznych070213  70,2930

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  50,7940
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023017372077881416909PHU JAWOR 

JAROSŁAW 

JAWOROWICZ

 179,3200

Inne baterie i akumulatory1606057309821338271293113JÓZEF SERWETA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MEGA-TRANS"

 5,1380

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,4280

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6290

Aluminium170402  6,5680

Żelazo i stal170405  511,4070

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136302234717781000664"POLSONIC"  PAWEŁ 

KOSTRZEWSKI

 0,0200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3200

Inne baterie i akumulatory160605  0,0200

Opakowania z papieru i tektury1501012507032806171309351Santia Elżbieta 

Świndurska Zagórska

 7,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,9000

Opakowania z drewna150103  0,3000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501104115652096981716272Związek Międzygminny 

" Centrum 

Zagospodarowania 

Odpadów - SELEKT"

 49,9550

Zużyte opony160103  63,2000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  12,4000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  645,4000

Papier i tektura200101  105,6000

Szkło200102  97,5000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,2390
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,9000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  2,6000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  106,4000

Tworzywa sztuczne200139  139,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 033,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 170,1000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602143100116016650000864BIURO RAJ 

WASILEWSKI SP. Z 

O.O.

 0,2400

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,2160

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

0702086344702327871174988ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY 

"TOMPAT" Tomasz 

Zieliński

 90,4030

Odpady tworzyw sztucznych070213  137,2620

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  11,8260

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  13,5600

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  5,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  162,8730

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  28,7990

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  2,0200

Odpady spawalnicze120113  6,0290

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  26,7340

Opakowania z papieru i tektury150101  97,4280
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  56,5120

Opakowania z drewna150103  41,6530

Opakowania wielomateriałowe150105  62,6220

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  7,9400

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  3,3510

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,9400

Zużyte opony160103  0,4640

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  7,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136343907117822254718"CARLOTA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1156

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,0000

Inne baterie i akumulatory160605  0,1500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016303106107821009951ZŁOMTRANS 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

JOLANTA NIEMIR

 38,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  45,7650

Opakowania z metali150104  7,4281

Metale nieżelazne160118  2,1622

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,7584

Miedź, brąz, mosiądz170401  19,6389

Aluminium170402  22,5400

Ołów170403  0,2926
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Cynk170404  1,4380

Żelazo i stal170405  1 479,4797

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,5700

Baterie i akumulatory ołowiowe1606015707723337671166754EKO-TRANS Mariola 

Balcer

 2 222,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1 356,9800

Aluminium170402  6 345,6400

Ołów170403  0,0130

Cynk170404  0,8100

Żelazo i stal170405  1 561,3750

Mieszaniny metali170407  0,4468

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303083618271009950231084DDM SUROWCE 

SP.ZO.O. SP.K.

 56,4600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  307,6990

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  23,6020

Opakowania z papieru i tektury150101  964,3620

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  24,8160

Opakowania z metali150104  95,3850

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4920

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,5350

Aluminium170402  120,6900

Ołów170403  0,8920

Cynk170404  2,2630

Żelazo i stal170405  4 089,4110

Mieszaniny metali170407  85,0610

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,7030

Złom żelazny usunięty z 

popiołów paleniskowych

190102  7,0800

Papier i tektura191201  8,7660

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,5050

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109G52.31.Z5715016367630005250APTEKA SANITAS 

WANDA 

KOŁODZIEJCZAK - 

FALFEL MGR 

FARMACJI

 0,0020
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Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043015267817881072700PPHU EUROZYGA 

WIESŁAW 

ZYGMANOWSKI

 2 371,1600

Odpady tworzyw sztucznych070213  179,7620

Opakowania z papieru i tektury150101  6,0910

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4 342,8970

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  57,2600

Tworzywa sztuczne i guma191204  2 237,0240

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  3 931,7700

Tworzywa sztuczne200139  8,6500

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702803025774099231693798AG RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4 157,0240

Inne niewymienione odpady070299  555,7650

Zużyte opony160103  863,7290

Tworzywa sztuczne160119  2,6000

Metale żelazne191202  47,3200

Metale nieżelazne191203  207,2800

Tworzywa sztuczne i guma191204  535,0700

Opakowania z papieru i tektury1501012410034289542650288Delta Logistic sp. z 

o.o.

 27,7600

Inne niewymienione odpady170182  1 126,7000

Żelazo i stal170405  0,7000

Opakowania z papieru i tektury1501013015025857851408584TOM-KOL Tomasz 

Ptak

 1 940,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,5600

Opakowania z metali150104  16 786,0000

Metale nieżelazne160118  0,0125

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8 651,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  124 784,0000

Aluminium170402  372 821,5000

Ołów170403  6 568,0000

Cynk170404  8 070,0000

Żelazo i stal170405  640 795,0000

Cyna170406  0,0110

Mieszaniny metali170407  1 034,0000
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1 874,0000

Metale nieżelazne191203  2 715,0000

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

0303073006847856972032226FIRMA SOBASIK 

KRZYSZTOF

 158,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  448,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  575,1000

Opakowania z drewna150103  6,3000

Opakowania ze szkła150107  17,4000

Zużyte opony160103  0,8000

Tworzywa sztuczne160119  33,3000

Tworzywa sztuczne170203  3,7000

Żelazo i stal170405  3,0000

Inne frakcje niż wymienione w 

19 10 05

191006  798,7000

Papier i tektura191201  866,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013683800557642683518METALPIL, Agnieszka 

Figiel Sp. 

komandytowa

 2,0560

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  7,7950

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  38,5840

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,5130

Opakowania z metali150104  43,6830

Metale nieżelazne160118  50,2650

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  33,7330

Miedź, brąz, mosiądz170401  229,8010

Aluminium170402  349,1810

Ołów170403  10,4190

Cynk170404  7,1030

Żelazo i stal170405  117,0520

Cyna170406  0,0940

Mieszaniny metali170407  1,8860

Metale nieżelazne191203  0,2720

Papier i tektura200101  20,4290

Metale200140  8,1240

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

2003030010332086211002536ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH w 

Sulmierzycach

 9,6600
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Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

1603803012521317631901414EKO-SIEDLISKO 

Mieczysław Zieliński

 41,8120

Oleje i tłuszcze jadalne200125  218,0910

Opakowania z papieru i tektury1501015721367137642092065Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Dariusz 

Kupczyk

 11,2800

Metale żelazne160117  56,7000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2080

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0300

Aluminium170402  0,2550

Żelazo i stal170405  930,7630

Papier i tektura191201  48,5490

Odpadowa masa roślinna0201039705606249251118100TONSMEIER ZACHÓD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 227,3000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204  15,2800

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  17,3000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020305  6,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  25,9600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3,7200

Inne niewymienione odpady030199  606,1700

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  262,0960

Inne niewymienione odpady030399  1 266,1510

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  246,6800

Odpady tworzyw sztucznych070213  531,1460

Inne niewymienione odpady070299  10,1900

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  99,4730
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Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  253,3380

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  9,2500

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  77,0600

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  6,7440

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  57,8900

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  2,0000

Inne niewymienione odpady080399  0,2000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  5,5300

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  860,6550

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  98,5000

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  234,3240

Inne niewymienione odpady080499  1,9600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  142,1200

Zużyte formy101206  221,6400

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 12 09

101210  60,9200

Szlamy z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

101213  119,9000

Zużyty topnik110504  5,8600
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Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  12,4100

Inne niewymienione odpady120199  28,5770

Wodne ciecze myjące120301  7,4200

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  49,0490

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  1,7760

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,8800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  11,1150

Opakowania z papieru i tektury150101  2 252,5890

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 010,4620

Opakowania z drewna150103  252,2600

Opakowania z metali150104  95,6830

Opakowania wielomateriałowe150105  7,5900

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  139,0000

Opakowania ze szkła150107  75,2600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  61,3800

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  3,0800
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  60,9300

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  28,7550

Zużyte opony160103  3,2500

Tworzywa sztuczne160119  25,6800

Szkło160120  66,4800

Inne niewymienione odpady160199  15,5400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,6780

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,9900

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  52,1120

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  15,7100

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,3200

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  5,3290

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,8200

Inne baterie i akumulatory160605  0,0900

Nadtlenki (np. nadtlenek 

wodoru)

160903  0,3350
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  10,4600

Inne niewymienione odpady170182  10,4250

Odpadowa papa170380  0,5200

Żelazo i stal170405  0,1800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  5,4780

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  95,8600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  432,6200

Skratki190801  1,8000

Zawartość piaskowników190802  14,7800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  77,3000

Inne niewymienione odpady190999  92,2400

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  100,1200

Szkło200102  3,4000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0600

Tworzywa sztuczne200139  0,8600

Odpady ulegające biodegradacji200201  120,8400

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  152,6800

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  253,0500

Odpady wielkogabarytowe200307  16,4400

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  21,8830

Baterie i akumulatory ołowiowe1606015701511707631000059Czarnkowski Auto 

Artur Czarnkowski

 1,8300
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Opakowania z metali1501044101930596990010726FRANCISZEK 

NAKONIECZNY 

HANDEL 

ARTYKUŁAMI 

ROLNICZO 

PRZEMYSŁOWYMI

 0,9000

Metale nieżelazne160118  0,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4710

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2000

Aluminium170402  0,3000

Żelazo i stal170405  50,5000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

1701036398393345571003520Tadeusz Marszał  21,2400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013625568436191899433PHU GOLMEX 1 

Łukasz Bednara

 7 926,3000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 154,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  53,8000

Opakowania z metali150104  70,3000

Metale żelazne160117  41,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,4510

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,6000

Aluminium170402  7,1000

Cynk170404  0,1000

Żelazo i stal170405  4 320,1000

Mieszaniny metali170407  15,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

2001352500282306181055745Z.U.H. KOLOR- 

SERWIS S.C. J. 

GRUSZKA I K.ŁUCZAK

 0,1470

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2880

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213300414880(Metpol 

Electrotechnology 

Urszula 

Karpińska-Burlaga) 

METPOL URSZULA 

KARPIŃSKA

 0,1150
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.55.Z2504991936181013764PAKOS PIOTR 

NIEMIEC

 1,4550

Odpady tworzyw sztucznych0702132504520336181004541PW IMPORT EXPORT 

ANDRZEJ BANASIAK

 764,2810

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  4,3370

Opakowania z papieru i tektury150101  0,5700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  478,1490

Opakowania wielomateriałowe150105  2,3740

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  7,5900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6880

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,9000

Drewno170201  2,6000

Tworzywa sztuczne170203  1,2700

Mieszaniny metali170407  0,2700

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,7300

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  12,3000

Metale nieżelazne191203  1,0100

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,1200

Opakowania z papieru i tektury1501013115593606652622340REKOPACK-ZAWAL 

SP. J.

 167,9490

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  161,2480

Tworzywa sztuczne i guma191204  45,0000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

1706052503034229680018511CENTRUM 

EKOLOGICZNE 

HYDRO-GEO-PLAST

 17,4870
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Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104DN37.10.Z5721117137671574565PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"TIGER" S.J. MAREK 

DROBKIEWICZ I 

SPÓŁKA

 1,8200

Odpady tworzyw sztucznych070213  57,2650

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  140,2600

Opakowania z papieru i tektury150101  9,3490

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  84,8530

Zużyte opony160103  1,4800

Tworzywa sztuczne160119  0,4200

Tworzywa sztuczne170203  11,4510

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

0206016303574677881010260"EKO-POL" SKUP 

SUROWCÓW  

WTÓRNYCH FOLII, 

MAKULATURY, 

ZŁOMU GRZEGORZ 

ANTONIEWICZ

 1,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  30,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  173,4900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  54,2300

Opakowania wielomateriałowe150105  7,7000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  209,0700

Opakowania ze szkła150107  12,9200

Szkło160120  6,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2,4000

Szkło170202  9,8400

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113G51.90.Z0127551145222439012PURE SOLVE 

POLSKA SP. Z O.O.

 11,1640

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  11,4330
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701016344200627771250336TRANS TRONIC 

Tomasz Maciej 

Ostrowski

 3 815,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  547,2000

Opakowania z metali1501044111573446981274650BUD-ROL RÓŻA 

GORSZKOWIAK

 2,8710

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6430

Aluminium170402  1,1680

Cynk170404  0,0640

Żelazo i stal170405  128,2130

Odpady tworzyw sztucznych0702133626752239721257774GRANULATIN 

SP.ZO.O.

 181,3750

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  534,0250

Tworzywa sztuczne i guma191204  44,8170

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016303754137811011998TRANSGOURMET 

POLSKA Sp.zo.o.

 1,1950

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,4860

Odpady tworzyw sztucznych0702136301830797870016589HANDEL USŁUGI 

EUROSCRAP 

TOMASZ JANASEK

 3,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,0400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0400

Opakowania z metali150104  2,0970

Metale żelazne160117  3,1230

Metale nieżelazne160118  0,9040

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5460

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,0510

Aluminium170402  7,3730

Cynk170404  0,0100

Żelazo i stal170405  594,2320

Metale nieżelazne191203  0,5260

Odpady tworzyw sztucznych0702133016974657891092733PLASTOPAK 

MIKOŁAJ BAZYLCZUK

 2,4440

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,3600
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Tworzywa sztuczne160119  24,4620

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501066309657587860007442LIDER USŁUG 

KOMUNALNO  - 

SAMORZĄDOWYCH 

SP.Z.O.O. (dawniej 

Usługi Komunalne 

Sp.zo.o.)

 593,7600

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0550

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,4520

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,8730

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,5400

Odpadowa papa170380  5,7000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  228,3000

Odpady ulegające biodegradacji200201  5,9200

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  185,9400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  727,4400

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  344,5800

Odpady wielkogabarytowe200307  4,4400

Zużyte opony1601033000578357641710414Andrzej Urban Skład 

Gum

 35,8470

Opakowania z metali1501041615866827511773379KMB POLSKA - 

MAREK DZIĘGIEL 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 7,7000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,7600

Aluminium170402  8,9400

Ołów170403  0,1200

Cynk170404  0,4500

Żelazo i stal170405  438,4900

Mieszaniny metali170407  1,7200
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Odpady metalowe0201105705356627641184575Firma 

Handlowo-Usługowa 

"EKO ZDZIŚ" Benita 

Dubowa

 1,6600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  70,4740

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,0200

Opakowania z papieru i tektury150101  1,1700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1200

Opakowania z metali150104  0,1560

Metale żelazne160117  2,9840

Metale nieżelazne160118  0,1820

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3450

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6300

Aluminium170402  0,1040

Ołów170403  0,0040

Żelazo i stal170405  61,8270

Metale200140  4,3200

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121DN37.10.Z3103508236652263579PPHU KONSORT S.C.  0,8600

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1370

Aluminium170402  5,4570

Żelazo i stal170405  290,3120

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z3002145657871917076"MT-MET"  EWELINA 

TAISNER

 901,4250

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,0967

Opakowania z metali150104  2,4019

Metale nieżelazne160118  0,2340

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4145

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,2589

Aluminium170402  3,1852

Ołów170403  0,0250

Cynk170404  0,0324

Żelazo i stal170405  141,1399

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,0800

Cynk twardy1105013024428626652991824Konimpex Chemicals 

sp. z o.o.

 36,5330
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301056305340827890004603"TAMAR" 

D.MARCHWICKI, 

T.MARCHWICKI, 

K.MARCHWICKI - 

SPÓŁKA JAWNA

 67,1500

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

0203053007788886981577729FHU DMPOL DARIUSZ 

RATAJCZAK

 6,0000  0,0000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020603  321,3500  0,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3,6430

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  1,2000

Odpady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 04 02 19

040220  385,2600  0,0000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,9300

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203  0,0950

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  10,6590

Odpady tworzyw sztucznych070213  19,0030

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  6,5560

Inne niewymienione odpady070299  17,9470

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070413  0,0060

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070701  0,4000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,4000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  7,6070
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Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,6080

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,2800

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  4,5550

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  7,6200

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  16,1300

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1280

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,4000

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,5000

Inne niewymienione odpady090199  8,2740

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  180,7000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  25,2400

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  13,2820

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  295,3450

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  3,5300

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,1500

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  17,6200

Inne niewymienione odpady120199  0,1200

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,2000
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Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  82,6790

Inne oleje hydrauliczne130113  5,1430

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,5000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  160,3910

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  2,5070

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  885,0280

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  8,5000

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  0,3930

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  44,1300

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  2,7600

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  0,0500

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  143,9100

Olej opałowy i olej napędowy130701  6,9540

Benzyna130702  0,5030

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,0850

Opakowania z papieru i tektury150101  3,3620

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  34,8090

Opakowania z drewna150103  0,7500

Opakowania z metali150104  0,0230
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  82,9640

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  1,3350

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  194,2160

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  5,7150

Filtry olejowe160107  39,0450

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  6,6800

Płyny hamulcowe160113  1,5780

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  5,4100

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,6180

Metale żelazne160117  0,3300

Tworzywa sztuczne160119  5,4680

Szkło160120  0,1530

Inne niewymienione elementy160122  2,6910

Inne niewymienione odpady160199  0,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,3730
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0210

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0160

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,0100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,5500

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0120

Inne baterie i akumulatory160605  0,0170

Inne niewymienione odpady160799  60,2000

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  0,3000  0,0000

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  6 913,8700  0,0000

Szkło170202  0,0300

Żelazo i stal170405  0,5210

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  2,0400

Oleje i koncentraty z separacji190207  114,1500

Skratki190801  10,6000

Zawartość piaskowników190802  3,3200

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  118,3000  0,0000

Papier i tektura191201  0,0400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301056396284077861015567PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

MIROSŁAWA 

PINECKA

 1,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  182,4000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,3000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,1400

Opakowania z papieru i tektury150101  79,4000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,8000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  59,3300

Metale żelazne160117  61,0000

Metale nieżelazne160118  51,2000

Tworzywa sztuczne160119  0,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  23,5860

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,2000

Aluminium170402  60,9000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,4000

Żelazo i stal170405  2 828,8000

Cyna170406  0,1000

Mieszaniny metali170407  7,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2000

Metale żelazne191202  30,8000

Papier i tektura200101  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2000

Odpadowa masa roślinna0201033006751317831297526"EKO-BIS" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI BEATA 

MIKOŁAJCZAK

 0,5400

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  0,3510

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  0,0330

Inne niewymienione odpady040199  10,5600

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  57,8420

Inne niewymienione odpady040299  0,0960

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  7,7580

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  10,9200

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  5,5410
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Odpady tworzyw sztucznych070213  38,1490

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,0170

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  0,0400

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,0480

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  21,0920

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  11,5050

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  3,0000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,0890

Odpady proszków 

powlekających

080201  4,5410

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  4,4010

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  2,2510

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  2,5650

Inne niewymienione odpady080399  0,0480

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  12,3540

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,8440

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  1,5840

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  14,2110

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,8690

Kwasy trawiące110105  62,0260
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Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,8000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  5,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1,0590

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,8780

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,0720

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,9940

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,1280

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  0,7000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,4970

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  1,1080

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,5250

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0380

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,2360

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  1,1300

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  1,0210

Opakowania z papieru i tektury150101  1,7280

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,3510

Opakowania z metali150104  1,6000

Opakowania wielomateriałowe150105  21,8350
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  10,0960

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  1,6960

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  27,5980

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  8,8140

Filtry olejowe160107  0,5640

Płyny hamulcowe160113  0,0080

Tworzywa sztuczne160119  8,2080

Inne niewymienione odpady160199  0,2740

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4360

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,7190

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,2920

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,1600
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Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,1810

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1,9120

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0050

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0060

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  8,0980

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,4810

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0050

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303086342030577821620931 

PRZEDSIĘBIORSTWO

-PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

ECOMAX ROBERT 

IWAŃSKI

 999,5900

Opakowania z papieru i tektury150101  1 754,9060

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  126,1370

Opakowania z metali150104  0,0650

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  6,1900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015905434567731340493ZŁOMAR ARKADIUSZ 

SŁOMKA

 4,8940

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,6420

Opakowania z metali150104  7,6210

Metale żelazne160117  10,7760

Metale nieżelazne160118  8,7350

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  82,4200

Miedź, brąz, mosiądz170401  77,6250

Aluminium170402  140,1910

Ołów170403  18,5370
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Cynk170404  11,9380

Żelazo i stal170405  1 331,5400

Cyna170406  0,9630

Mieszaniny metali170407  8,9410

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0490

Papier i tektura200101  128,6680

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701013607399606222787914Polkoptrans sp. z o.o.  850,0000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  1,5950

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301055721037607661847524P.P.H.U. 

WSPÓLNOTA Anna 

Michalska, Mieczysław 

Jarzembowski

 0,9400

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,0660

Inne niewymienione odpady070799  2,5350

Odpady spawalnicze120113  1,2100

Opakowania z papieru i tektury150101  2,6560

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,7960

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  8,1350

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  6,4840

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  6,3140

Tworzywa sztuczne160119  6,9000

Szkło160120  0,4100
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Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  27,7940

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  29,4000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4,8620

Drewno170201  4,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1,8000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  62,1230

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053116278476661993403PRZEDSIĘBIORSTWO 

OBROTU ODPADAMI 

"RYMED" S.C. R. 

PSCIUK, 

M.KRZYWICKI

 392,6300

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  54,0860

Odpady tworzyw sztucznych070213  43,8750

Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  0,3680

Inne niewymienione odpady070299  2,0000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  48,1070

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  70,0000

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  84,2900

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  8,5350

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  36,3810
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Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  2,5000

Odpady spawalnicze120113  2,6420

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  6,0750

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,1500

Opakowania z metali150104  0,6400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  83,8750

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  9,7990

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  215,7960

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  3,9160

Tworzywa sztuczne160119  23,6500

Szkło160120  2,0000

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  2,9980

Inne niewymienione elementy160122  2,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,1550

Żelazo i stal170405  0,2120
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701016307969717851340314PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE  CYNK S.C. 

EDWARD CYNKA, 

KATARZYNA CYNKA, 

LESZEK STATUCKI

 120,6400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  591,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013009860106972096841Wiktor Stencel  0,3040

Żelazo i stal170405  12,8640

Odpadowa masa roślinna0201033025220936070080533BRIX Andrzej Wienke, 

Krystian Marciniak

 333,5600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3 218,5450

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  103,0600

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  237,0000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  72,9000

Opakowania z papieru i tektury150101  435,8700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,6100

Opakowania z drewna150103  739,1600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  20,4600

Zużyte opony160103  23,7000

Drewno170201  241,9400

Tworzywa sztuczne i guma191204  44,8200

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  91,3000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  265,4000

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  4,4600
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Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  50,0000

Żelazo i stal170405G51.57.Z2500593996210002959PPHU STALPOT S.J. 

WITOLD 

POTARZYCKI, PAWEŁ 

POTARZYCKI

 93,8540

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053019433326981834089Recars sp. z o.o. 

Spółka komandytowa

 837,2800

Drewno170201  262,6000

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

0303073304822076731359061TOPPAS Zbigniew 

Topczyłko

 254,6470

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  335,1400

Opakowania z papieru i tektury150101  2 483,3870

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  186,8830

Opakowania wielomateriałowe150105  3,0600

Papier i tektura191201  188,3380

Opakowania z papieru i tektury1501014115408826971725111PHU "NOVIMEX" 

Radosław Jąder

 31,3950

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 564,4060

Opakowania z metali150104  4,3500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  19,3300

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 882,1700

Tworzywa sztuczne170203  24,3520

Odpadowa papa170380  332,9000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4 125,7100

Papier i tektura191201  462,1500

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,2400

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  226,6800

3239



Opakowania z metali150104G51.57.Z0905741945580009137FIRMA ZBYCH-POL 

ZBIGNIEW 

SZYMAŃSKI

 4,0800

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,1720

Aluminium170402  33,9110

Ołów170403  0,0040

Żelazo i stal170405  421,7220

Zużyte opony1601033017195926652970029MIEJSKI ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SP. Z 

O.O.

 4,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  110,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  42,5000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  7,8000

Papier i tektura200101  4,5000

Szkło200102  2,1000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,9000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,1000

Tworzywa sztuczne200139  5,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  279,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  57,4000
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Opakowania z metali1501046344008817881854868PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

"KRZYCH-POL" 

KRZYSZTOF GMIĄT

 6,3490

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,2240

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,0450

Aluminium170402  10,9930

Ołów170403  0,1400

Cynk170404  0,6170

Żelazo i stal170405  611,8820

Mieszaniny metali170407  0,0280

Opakowania z metali150104G51.57.Z3003726206651518037PHU EKOTOM  0,7890

Metale nieżelazne160118  0,0060

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7090

Aluminium170402  1,7720

Ołów170403  0,0090

Żelazo i stal170405  60,5620

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

0303073682084747773292592ORDO POZNAŃ 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa

 63,4200

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  412,2300

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  8,1000

Żużle odlewnicze100903  124,8400

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  1 167,0100

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 09 09

100910  14,0000

Inne cząstki stałe niż 

wymienione w 10 09 11

100912  60,7200

Opakowania z papieru i tektury150101  14,2260

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  122,2300

Opakowania z drewna150103  52,1100

Opakowania z metali150104  0,1300

Opakowania wielomateriałowe150105  33,4400
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  27,1400

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,5000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,7640

Zużyte opony160103  3,0400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0100

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  160,8000

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0170

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  180,9000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  62,5400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  589,5500

Żelazo i stal170405  1,6700

Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506  7,4000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  8,1000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  948,4200
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Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  1 465,1600  0,0000

Inne niewymienione odpady190899  93,7200  0,0000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  6,5800

Odpady wielkogabarytowe200307  82,4400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012505173476171013797Firma 

Handlowo-Usługowa 

Obrót Surowców 

Wtórnych "DAN-MET" 

Damian Bartniczak

 74,6600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,3200

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,4900

Aluminium170402  9,7000

Ołów170403  0,1600

Żelazo i stal170405  209,3800

Urządzenia zawierające freony200123  2,7300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,3500

Inne baterie i akumulatory1606053102236456651011893FOTO-OPTYKA 

PERZYŃSKI S.C.

 0,0010

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803183011435027792359601IGALO S.C. PIOTR 

LAUFER SŁAWOMIR 

CHOJAN

 0,2000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2000

Odpady tworzyw sztucznych0702133646533328262194653MIRHAN sp. z o. o.  0,6210

Opakowania z papieru i tektury150101  7,4800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  50,6610

Papier i tektura191201  2,9700

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043011446487773118351DC-PLAST 

PRZEMYSŁAW 

DZIERZKIEWICZ, 

PIOTR CZUBAŁA 

SP.J.

 0,2420

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0950
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  203,3080

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301052508017985140125922Z.P.H.U. PALMAX 

DANIEL GARNCAREK

 1 059,9200

Opakowania z papieru i tektury1501013643036556972170431Łukasz Król "Royal 

Trade"

 1,7000

Opakowania z metali150104  8,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5870

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,5000

Aluminium170402  6,7000

Ołów170403  0,5000

Cynk170404  0,8000

Żelazo i stal170405  348,8000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013601210707631475561MaxZłom Krzysztof 

Ziglewski

 19,3351

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  4,8245

Opakowania z metali150104  3,9697

Metale żelazne160117  4,0040

Metale nieżelazne160118  1,5254

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,0816

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,7656

Aluminium170402  13,1528

Ołów170403  0,3010

Cynk170404  0,2765

Żelazo i stal170405  530,3756

Mieszaniny metali170407  0,8808

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013014473147773158770Arnold Vogt V-Eko  3,1960

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  7,9700

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0860

Opakowania z papieru i tektury150101  31,6300

Opakowania z metali150104  8,4200

Metale żelazne160117  4,9970

Metale nieżelazne160118  1,6950

Tworzywa sztuczne160119  0,1130

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,7130

Aluminium170402  19,6530

Ołów170403  0,2810

Cynk170404  0,7240
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Żelazo i stal170405  670,3720

Mieszaniny metali170407  0,4430

Papier i tektura200101  5,8760

Metale200140  1,0490

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318G51.90.Z3101705356651000607ZAKŁAD 

ZAOPATRZENIA 

"HYDROSTAL"S.J. 

JÓZEF WOŹNIAK, 

JACEK KUSZYŃSKI

 2,0160

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  7,4680

Opakowania z metali150104  24,3610

Zużyte opony160103  155,9610

Metale nieżelazne160118  12,2810

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  25,2710

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  10,8330

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  32,6150

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  5,8020

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  24,2450

Miedź, brąz, mosiądz170401  40,1640

Aluminium170402  6,9730

Ołów170403  1,7820

Cynk170404  1,2000

Żelazo i stal170405  295,8890

Cyna170406  0,0090

Metale żelazne191202  648,9200

Metale nieżelazne191203  0,0280

Urządzenia zawierające freony200123  32,7380

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,8700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  74,3460
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  57,2210

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608016315162937810025449"KALIŃSKI"  2,5280

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602143604419817831720485Impakt S.A.  9,8000

Opakowania z papieru i tektury1501016302186137870023661PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

Z O.O.

 0,9530

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,5510

Opakowania ze szkła150107  8,2980

Zużyte opony160103  11,6600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  42,6200

Odzież200110  3,7930

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0300

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  5,3870

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0220

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  19,0240

Odpady ulegające biodegradacji200201  34,3800

Odpady wielkogabarytowe200307  160,1600

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  12,7910
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Inne niewymienione odpady0901991468339949512370578Futures sp. z o.o. 

sp.k./ ODYLON sp. z 

o. o. Sp.k.

 38,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  19,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  224,2000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  3,2000

Opakowania z metali150104  33,8000

Metale żelazne160117  385,5000

Metale nieżelazne160118  509,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  21,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1 084,1000

Aluminium170402  3 481,9000

Ołów170403  56,4000

Cynk170404  157,1000

Żelazo i stal170405  521,2000

Cyna170406  0,7000

Mieszaniny metali170407  90,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  8,5000

Metale nieżelazne191203  170,7000

Metale200140  0,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010003751775950000098GMINNA  

SPÓŁDZIELNIA  

"SAMOPOMOC  

CHŁOPSKA"

 2,9500

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z6398016107781188053PHU STELLA IWONA 

WARTECKA

 76,9000

Opakowania z metali150104  29,2780

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,9260

Miedź, brąz, mosiądz170401  27,5350

Aluminium170402  36,0020

Ołów170403  0,9600

Cynk170404  6,6510

Żelazo i stal170405  990,8930

Cyna170406  0,0140

Mieszaniny metali170407  0,0876

Papier i tektura200101  141,7800

Opakowania z papieru i tektury1501013010492696991823609Wachowiak Bartosz - 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe

 68,3000
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Opakowania z metali150104  6,1000

Metale nieżelazne160118  2,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,2540

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,6000

Aluminium170402  4,8000

Ołów170403  0,3000

Cynk170404  0,2000

Żelazo i stal170405  1 437,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  6,8000

Urządzenia zawierające freony200123  3,6910

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,4940

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,5000

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z6304233887771024999W.P.H.U. AMOS 

GLASS  RECYCLING 

Marek Adamczyk

 22,9800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,2500

Opakowania ze szkła150107  1 157,5000

Szkło160120  89,0040

Szkło170202  67,1840

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046342855177811704862DONAUCHEM 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,2350

Opakowania z papieru i tektury1501013028217727811897358Lidl sp. z o. o. sp.k.  10 707,3560

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  346,1270

Opakowania z drewna150103  696,7230

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,5050

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,8310
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  65,6000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  2 771,3300

Żelazo i stal170405  189,2540

Papier i tektura200101  537,6000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  2,8500

Żelazo i stal1704056304179857841557785SKUP I SPRZEDAŻ 

ZŁOMU STANISŁAW 

DOBROCHOWSKI

 189,1030

Zużyte opony160103K70.32.Z3019938675951001438Miejska Spółka 

Komunalna AQUALIFT 

Sp. z o.o.

 9,2600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,0400

Gruz ceglany170102  1,9800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  31,5200

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  25,3600

Papier i tektura200101  0,8600

Szkło200102  2,2100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,8200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,9800

Tworzywa sztuczne200139  2,3800

Odpady ulegające biodegradacji200201  17,6200

Odpady wielkogabarytowe200307  246,2200
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Inne niewymienione odpady0104993110708606661057885COSTER ELEKTRO 

ODPADY PIOTR 

MAJCZAK

 2,2730

Odpady tworzyw sztucznych070213  339,0570

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  24,3600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  27,7200

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  2,8700

Opakowania z papieru i tektury150101  283,3100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  323,9260

Opakowania z drewna150103  60,1760

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  38,7200

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  36,0260

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  18,9000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  4,4560

Zużyte opony160103  7,0800

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1190
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,1930

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  26,3280

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0250

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0020

Inne baterie i akumulatory160605  0,0200

Tworzywa sztuczne170203  4,2680

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  570,1800

Żelazo i stal170405  5,8200

Mieszaniny metali170407  16,3400

Papier i tektura191201  22,9660

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,9600

Odpady wielkogabarytowe200307  0,1700

Opakowania z papieru i tektury150101DN37.20.Z2507534806181006422PPHU DROMADER 

BOGDAN 

MARSZAŁEK

 74,6300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  300,1900

Zgary i żużle odlewnicze101003DN37.10.Z2505635026171012846DELTA SP. J. 

JANKOWSKI, 

PLUCIŃSKI, ZAWADA

 288,6200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  506,5180

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  917,9100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  46,5160

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  165,1560

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  225,4360

Odpady spawalnicze120113  0,2090
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Inne niewymienione odpady120199  122,0360

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,9200

Opakowania z metali150104  138,3590

Metale żelazne160117  428,9230

Metale nieżelazne160118  172,9710

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  4,5910

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,4980

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  39,3160

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  563,6950

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  150,8730

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0700

Inne baterie i akumulatory160605  2,1080

Miedź, brąz, mosiądz170401  1 522,5990

Aluminium170402  3 885,6700

Ołów170403  53,6140

Cynk170404  56,0460

Żelazo i stal170405  29 200,7350

Cyna170406  0,0080

Mieszaniny metali170407  177,8570

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  6,1760

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  698,1560

Metale żelazne191202  29,7940

Metale nieżelazne191203  336,1980

Tworzywa sztuczne i guma191204  108,5090

Opakowania z papieru i tektury1501010208729486191784090La-Max Marzena 

Kapała

 0,0100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,2000

Opakowania z metali150104  9,9640

Zużyte opony160103  12,0000

3252



Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0060

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,5880

Aluminium170402  32,0160

Ołów170403  0,0780

Cynk170404  0,6880

Żelazo i stal170405  1 235,6400

Cyna170406  0,0520

Mieszaniny metali170407  17,6880

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

1009083020242906961875932S4F SERVICE FOR 

FOUNDRIES SP.ZO.O.

 3 210,1800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  573,8760

Odpady żelaza i stali191001  296,6500

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

1801015702980967631179667PPHU "HYGEA" 

CZESŁAW GOLIK

 2,2310

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  16,4480

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  5,3240

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,0560

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,0020

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  4,2700

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0500

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  0,0650

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  1,4240

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,0040

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,0470
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Opakowania z papieru i tektury1501013014397347773161803SARR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,2900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  33,4770

Opakowania wielomateriałowe150105  38,3600

Opakowania ze szkła150107  1,1370

Papier i tektura191201  0,7610

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 550,2100

Szkło191205  5 924,0200

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  183,6200

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  96,2800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

1701073019350546662109408KOLBET sp. z o. o.  10 517,0000

Opakowania z metali1501043021271846222531474Eurozłom Mateusz 

Maćkowiak

 2,9000

Metale nieżelazne160118  0,2400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,9800

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7800

Aluminium170402  5,8800

Ołów170403  0,0400

Żelazo i stal170405  227,1800

Miedź, brąz, mosiądz1704012514307895562186314JAZŁOM SKUP 

ZŁOMU JAN 

JAWORSKI

 0,1200

Aluminium170402  0,8170

Żelazo i stal170405  182,9550

Zgary i żużle odlewnicze1010036308989677790024121FILMAR METAL 

RECYCLING 

RYSZARD MAJEWSKI

 0,9220

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,9250

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  423,0810

Opakowania z metali150104  2,6820

Metale nieżelazne160118  314,7240

Inne baterie i akumulatory160605  4,9470

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,2430
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Aluminium170402  793,1730

Ołów170403  0,2920

Cynk170404  1,2080

Żelazo i stal170405  248,6840

Mieszaniny metali170407  0,2160

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z6308452387880006339ZAKŁAD  PRZEROBU  

SUROWCÓW  

WTÓRNYCH  

"BETAMET" B. 

PALUSZAK

 21,5000

Aluminium170402  2,5000

Żelazo i stal170405  0,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  142,3000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

0206013907662706922256509SUEZ ZACHÓD 

(dawniej SITA ZACHÓD 

SP. Z O.O.)

 143,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  7,4800

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  208,6400

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  0,0200

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  84,5600

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  4,4630

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  0,4200

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,1150

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1510

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  23,6200
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Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  5 009,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  13,3500

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  378,0800

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0250

Opakowania z papieru i tektury150101  974,7810

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  342,4250

Opakowania z drewna150103  20,6500

Opakowania wielomateriałowe150105  34,9300

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  5 151,4600

Opakowania ze szkła150107  0,8000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  17,8290

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  30,7830

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  90,3080

Filtry olejowe160107  0,0950

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1440
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1510

Tworzywa sztuczne170203  2,8200

Aluminium170402  0,4700

Żelazo i stal170405  295,3760

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  195,9200

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201174103013596981246317FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA DOMINIK 

ZAJĄC

 6,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  9,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  49,8000

Opakowania z metali150104  0,1000

Opakowania ze szkła150107  8,8000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,6000

Zużyte opony160103  49,0000

Tworzywa sztuczne160119  11,7000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  183,2000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,2000

Odpadowa papa170380  9,4000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  16,6000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  26,8000
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Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,2460

Urządzenia zawierające freony200123  5,2350

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  20,8540

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  14,2000

Odpady ulegające biodegradacji200201  300,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  242,4000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201024100204206961352878Gabriel Ofierzyński 

Zakład 

Usługowo-Handlowy

 463,8100

Odpady spawalnicze120113  0,5300

Żelazo i stal170405  155,7000

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

1001803002708717671037413Roboty Drogowo 

Budowlane jacek 

Karpiński

 245,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  235,7000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A5701587227671000545TECHMET S.C. JERZY 

DRĄG, JERZY 

ŚMIAŁY, DARIUSZ 

BŁĄD, IWONA GHUS

 7,7550

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208G50.50.Z5703673027661609196PHU "BAZA PALIW" 

S. C.

 1,3420

Zgary i żużle odlewnicze1010033027158286652994478Tethys sp.z o.o. sp. k.  59,4740

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  73,8390

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  51,9240

Metale nieżelazne160118  27,2190

Aluminium170402  168,2780

Metale nieżelazne191203  1,0620

Opakowania z metali150104I60.24.B6315347017830008980SKUP METALI-ZŁOMU 

PIOTR KOWALSKI

 7,9260

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,9660

Aluminium170402  30,9670
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Ołów170403  0,5190

Cynk170404  1,5070

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z6301648407780158541WA-MET BIURO 

HANDLOWE 

KRZYSZTOF 

WALIGÓRSKI

 319,6457

Opakowania z metali150104  21,3442

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,7099

Aluminium170402  7,8605

Ołów170403  0,0400

Cynk170404  0,1604

Żelazo i stal170405  121,6811

Metale nieżelazne191203  2,5171

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013663700067641809704AKU.RECYKLING 

Andrzej Lewicki

 807,7890

Metale żelazne1601175703408757661416988Zakład Usług 

Wielobranżowych Reni 

Hubert Wójcik

 4,9500

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3480

Żelazo i stal170405  537,2970

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011463400409512361119KONGER RECYKLING 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 10,3890

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  279,7470

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  39,0910

Opakowania z papieru i tektury150101  158,2570

Opakowania z metali150104  165,8840

Metale żelazne160117  96,7800

Metale nieżelazne160118  391,9530

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  11,5670

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  116,1960

Miedź, brąz, mosiądz170401  370,7230

Aluminium170402  2 415,3900

Ołów170403  274,1420

Cynk170404  6,2379

Żelazo i stal170405  9 590,4260

Metale żelazne191202  1 382,4700

Metale nieżelazne191203  735,1770
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501105721432167671600475TOMAR SP. Z O.O.  4,7200

Odpady tworzyw sztucznych0702133667300196681977761TURPLAST Karolina 

Buchali

 209,8130

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  381,8830

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126306057647840011222ZUPH "Odzysk" 

Grażyna Radzińska

 1,1400

Opakowania z papieru i tektury150101  22,5920

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  24,5000

Miedź, brąz, mosiądz1704013639175916961880442FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA J.K.H. TWARDY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,3525

Aluminium170402  0,6260

Ołów170403  0,0426

Żelazo i stal170405  46,0600

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z6312716509720908761PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNO-TRANS

PORTOWYCH 

"VIKOM" I. KUBERA I 

R. KUBERA SP.J.

 1 638,8230

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  27,5400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  123,3200

Opakowania ze szkła150107  1 323,2300

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  73,2000

Opakowania z papieru i tektury150101O90.03.Z6305356097791007260ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"SAN-EKO" (dawniej 

SANIPOR Zakład 

Usług Komunalnych)

 16,2600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,4800
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,8200

Zużyte opony160103  2,6600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3 614,9000

Gruz ceglany170102  132,4500

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  5 124,7100

Drewno170201  431,1600

Szkło170202  12,1800

Odpadowa papa170380  39,9600

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  383,8000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  5,2800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4 453,6200

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  2,4200

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  133,6000  94,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  18,9200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012500161256191007127P.H.U.  GOLMEX   

EUGENIUSZ  

BEDNARA

 4 140,4000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 103,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,4000

Opakowania z metali150104  66,1000

Metale żelazne160117  18,9000

Aluminium170402  0,2000
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Żelazo i stal170405  2 327,4000

Opakowania z papieru i tektury1501013024088207881369937P.P.H.U. AZ-TRANS 

AGNIESZKA 

ZYGMANOWSKA

 11,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 040,4900

Tworzywa sztuczne160119  9,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204  24,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033649034736222795730P.H.U. ZLOMMET 

Szymon Gabrysiak

 0,3130

Opakowania z metali150104  2,8390

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,7620

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,0100

Aluminium170402  5,5860

Ołów170403  0,0070

Cynk170404  0,8390

Żelazo i stal170405  505,8930

Opakowania z metali1501043656517896681292158Wesołowscy Sprzedaż 

Towarów Masowych i 

usługi Transportowe 

Jolanta Wesołowska

 2,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,9000

Aluminium170402  4,2000

Żelazo i stal170405  156,3000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304O90.02.Z6308276607861000181GOSPODARKA 

ODPADAMI 

PRZEMYSŁOWYMI  

"ARGENTON " 

A.MARGIELEWSKI

 2,0350

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  8,9820

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  57,1600

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070207  70,8000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  2,2080

Odpady tworzyw sztucznych070213  109,8260

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  3,3220
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,9900

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,7360

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,0500

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,2050

Odpady proszków 

powlekających

080201  11,7700

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  3,8700

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,0410

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,1500

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,7340

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,5770

Inne niewymienione odpady080399  21,1500

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,1800

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  0,1860

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  0,1400

Roztwory wywoływaczy 

opartych na rozpuszczalnikach

090103  0,0100

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające srebro

090106  0,1400

Inne niewymienione odpady090199  0,0250

Kwasy trawiące110105  0,4880
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Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  1,6640

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  2,2100

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  0,2930

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  5,4140

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  0,0190  0,0180

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  2,0830

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,1500

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,3000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,8020

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,4430

Opakowania z papieru i tektury150101  3,5870

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,7140

Opakowania z metali150104  0,0750

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  83,9350
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1950

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  87,5810

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  3,1570

Filtry olejowe160107  0,9740

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,5250

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,9970

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0080

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,6320

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,4460

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,3820

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,0590
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,4000

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0030

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  24,1000  20,9670

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,2720

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132301902698785179505542NA Sp. z o.o.  0,0500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033025068986652992410Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Koren 

Damian Kowalski

 1,8280

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  62,7130

Opakowania z metali150104  0,2700

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0050

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,8800

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,2980

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4100

Tworzywa sztuczne170203  6,5000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,5100

Opakowania ze szkła1501073670664346981845199PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

CZEMPINIU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,9200

Żelazo i stal170405  2,2000
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Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1,4800

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  7,8800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z6320737457830008448P.P.H.U. "KOMET" 

PIOTR KORCZYŃSKI

 0,0700

Opakowania z papieru i tektury150101  46,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  42,6280

Opakowania z metali150104  8,7370

Metale żelazne160117  10,4310

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,9860

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,8150

Aluminium170402  38,4040

Ołów170403  0,1100

Cynk170404  1,2650

Żelazo i stal170405  1 162,8460

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  7,9330

Papier i tektura191201  74,6640

Metale żelazne191202  29,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  29,7350

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302086399100847770004121TARNOWSKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA TP-KOM 

SP.ZO.O.

 1,3500

Opakowania z papieru i tektury150101  188,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  60,9800

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  48,5400

Opakowania ze szkła150107  9,3200

Zużyte opony160103  25,6200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  58,7800

Odpadowa papa170380  0,4000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  5,0200
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  264,1000

Skratki190801  139,6400

Papier i tektura200101  1 185,8600

Szkło200102  1 627,4600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  66,2800

Tworzywa sztuczne200139  1 917,5800

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  184,8000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  28 913,7000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  104,2800

Odpady wielkogabarytowe200307  1 042,3200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023016435587881985990ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

LWÓWKU sp. z o.o.

 85,5800

Opakowania ze szkła150107  117,0200

Zużyte opony160103  8,9200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0420

Żelazo i stal170405  0,3230

Papier i tektura200101  12,5000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,6040

Odpady ulegające biodegradacji200201  83,0800

Odpady wielkogabarytowe200307  66,5800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214G52.46.Z3004440706171483675DAREX DARIUSZ 

FOTEREK

 0,1620

3268



Odpadowa papa1703803642748307642672437Patchsystem Polska 

Sp. z o.o.

 774,3400

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222DN37.20.Z3001246619950085027P.U.P.H. "MAG-BAR" 

GIZELA SOŁTYSIAK

 8,8700

Odpady tworzyw sztucznych070213  125,7840

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  11,8200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 344,6920

Tworzywa sztuczne160119  421,5170

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  4,3000

Drewno170201  2,0000

Tworzywa sztuczne170203  2,8400

Żelazo i stal170405  3,2200

Tworzywa sztuczne i guma191204  51,6800

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602163009753187871949136PHU "DAK" Bartosz 

Kaczmarek

 24,8734

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013008029316221026395BETAGA Beata Filipiak  27,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  955,2000

Opakowania z metali150104  5,1000

Zużyte opony160103  0,2000

Metale żelazne160117  2,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,2680

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,8000

Aluminium170402  26,7000

Ołów170403  0,1000

Żelazo i stal170405  594,4000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201023015066957841991547Miłosz Kleban "MKM" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE

 1,3090

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  58,0000

Opakowania z metali150104  710,0000

Metale nieżelazne160118  843,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,7840

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,4530

Aluminium170402  7,3790

Ołów170403  150,0000
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Żelazo i stal170405  328,0230

Cyna170406  234,0000

Mieszaniny metali170407  63,0000

Żelazo i stal1704052508380706210002416PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

"TRANSMET" J. 

KUBIAK

 1 098,8890

Opakowania z papieru i tektury1501013012090006191999264ALUPLASTIKA - BIS 

Sp. z o.o. Sp. k.

 0,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201035721236337642248633Firma 

Handlowo-Usługowa 

ADAK Katarzyna 

Daszkiewicz

 0,2700

Opakowania z metali150104  7,9110

Metale nieżelazne160118  0,4500

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,8650

Aluminium170402  22,4810

Ołów170403  1,3950

Cynk170404  0,5890

Żelazo i stal170405  1,1340

Mieszaniny metali170407  1,1090

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0202033103358066652223120Zakład Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o.

 7,1000

Inne niewymienione odpady030399  0,1300

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  1,0000

Inne niewymienione odpady040199  18,0800

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  8,8800

Odpady zawierające rtęć060404  0,0140

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,0550

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,1400

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  0,0650

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  28,0090

3270



Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  9,8190

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  56,9760

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,6040

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2,7330

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  6,1200

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  3,2700

Inne niewymienione odpady120199  2,6580

Opakowania z papieru i tektury150101  1,3460

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,0790

Opakowania wielomateriałowe150105  1,0000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  9,0440

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,9670

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  4,7270

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  23,6240

Zużyte opony160103  1,4400

Elementy zawierające rtęć160108  0,0040
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Tworzywa sztuczne160119  0,8360

Inne niewymienione odpady160199  1,8400

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,0050

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,1810

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,9340

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  8,0000

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,4180

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,7090

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,7100

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,8940

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0010

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0040

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,2890

Inne baterie i akumulatory160605  0,1790

Tworzywa sztuczne170203  1,2610

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  4,7970
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  221,8260

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  147,0020

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  17,7750

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  1,5460

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  4,0310

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,9150

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  2,0930

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,1340

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,2770

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,4710

Tworzywa sztuczne i guma191204  1,7300

Papier i tektura200101  0,3790

Tekstylia200111  12,5010

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0080

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  4,2340

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  35,7410
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  25,7880

Zużyte opony1601032104107415961474084GMINNE ZAKŁADY 

KOMUNALNE

 5,4400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  9,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  12,9400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  21,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110I63.12.C0930374275581688910PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

LECHPOL SP. Z O.O.

 0,1450

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z6308791837851325303PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE ŁUKASZ 

PRZYBYŁ

 148,3960

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,4280

Opakowania z metali150104  30,5280

Metale żelazne160117  838,2820

Metale nieżelazne160118  1,4460

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6920

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1140

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  393,2120

Miedź, brąz, mosiądz170401  45,8560

Aluminium170402  100,3310
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Ołów170403  1,7520

Cynk170404  3,2270

Żelazo i stal170405  5 184,5520

Mieszaniny metali170407  37,7890

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  16,8840

Metale żelazne191202  76,6180

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0150

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013606883517811905810ROMEN SP. Z O. O.  0,5110

Zużyte opony1601036901030568130336843HANDLOPEX S.A.  720,2000

Żelazo i stal1704054112013356961584270SKUP ZŁOMU, 

METALI 

KOLOROWYCH, 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH, 

MAKULATURY, 

SZKŁA JERZY 

PIEPRZYK

 271,2590

Opakowania z metali150104G51.57.Z6303176287871005642ZAKŁAD  

WIELOBRANŻOWY  

"METAL-BUD" JERZY  

MAŚLANKA

 0,7660

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0900

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,5180

Aluminium170402  2,3320

Ołów170403  0,0640

Cynk170404  0,0650

Żelazo i stal170405  15,2910

Mieszaniny metali170407  4,4870

Opakowania z papieru i tektury1501013025631466681111062Sprzedaż Hurtowa 

Odpadów i Złomu 

STALMAR mariusz 

Chrzempiec

 19,7530

Opakowania z metali150104  30,8020

Metale żelazne160117  4,1970

Metale nieżelazne160118  0,2740

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  27,2770

Miedź, brąz, mosiądz170401  28,5210

Aluminium170402  52,3880

Ołów170403  0,4710

Cynk170404  7,7410

Żelazo i stal170405  704,8640
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001323004373777792297633ATEGON S.C. M. 

BOLEWSKA-AGACIA

K, B. JAKUBOWSKA

 0,1000

Opakowania z metali1501043116126626671386389SKUP ZŁOMU 

"HELLA" HELENA 

KOSSMANN

 1,5980

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,5680

Aluminium170402  2,6470

Ołów170403  0,0150

Cynk170404  0,0340

Żelazo i stal170405  121,0520

Opakowania z papieru i tektury1501015315449967561361727BALOT Justyna 

Orłowska-Pajek

 562,4800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  101,3000

Papier i tektura191201  9,5200

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001323017890109950173234Apteka Rodzinna  0,0060

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053026961206192021112BELINI Syntia 

Skowrońska

 347,0800

Opakowania z papieru i tektury150101  4,0560

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,1790

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303083004984107642556441Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

TREBOR Klaudia 

Adamczyk

 21,1660

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,0700

Opakowania z papieru i tektury150101  28,0800

Opakowania z metali150104  0,2860

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0920

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1950

Aluminium170402  0,0390

Żelazo i stal170405  4,9180

Papier i tektura200101  66,0880

Żelazo i stal1704056306872137821726084Skład Opału Sławomir 

Knapski

 22,1900

Odpady tworzyw sztucznych0702133025518707773234028FOLMAREN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  158,5860
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 988,6173

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  13,4200

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

0303073017826107881955339PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

Michał Skorliński

 45,9000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  40,9000

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,7000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  7,3000

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  4,0000

Inne niewymienione odpady090199  0,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  6,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  155,7000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,7000

Inne niewymienione odpady120199  44,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  262,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  242,0000

Opakowania z drewna150103  26,7000

Opakowania z metali150104  14,4000

Opakowania wielomateriałowe150105  1,3000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,5000

Zużyte opony160103  0,3000

Inne niewymienione odpady160199  1,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  4,7000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  43,3000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4,0000

Żelazo i stal170405  14,9000

Mieszaniny metali170407  1,6000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4,0000

Papier i tektura191201  6,9000

Tworzywa sztuczne i guma191204  27,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  8,7000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303086395693667661657338SKUP I SPRZEDAŻ 

MAKULATURY 

"EKO-MAK" SP. J. 

SŁAWOMIR GÓRA, 

JACEK WOJTALAK

 7 121,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 563,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,9000

Papier i tektura191201  673,6000

Papier i tektura200101  1 522,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105DD20.30.Z6301816377890008506FABRYKA 

WSPORNIKÓW EUR 

"NEPA" SP. Z O.O.

 3 523,0000

Opakowania z drewna150103  40,4800

Żelazo i stal1704052506734326221263184Wanda Mączka 

Złomex

 143,7750

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013102299556681058511P.U.H. ARNO Firus 

Artur

 0,4320

Odpadowa masa roślinna020103O90.02.Z6342737387881841392PRZEDSIĘBIORSTWO  

WIELOBRANŻOWE 

"LS-PLUS"  SP.Z O.O.

 0,5400

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104  124,4730

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  175,7960

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  193,3000

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  125,1030
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Inne niewymienione odpady020399  43,7100

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  43,4620

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  11,9200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  122,8660

Inne niewymienione odpady030199  536,5910

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  182,4200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  4,7400

Inne niewymienione odpady030399  24,7740

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  38,1750

Inne niewymienione odpady040199  0,9900

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  118,1980

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  0,2730

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  253,0700

Inne niewymienione odpady040299  97,8480

Inne niewymienione odpady060399  1,8750

Inne niewymienione odpady060699  2,7000

Czysta sadza061303  0,4850

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,4880

Wapno pokarbidowe 

niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż 

wymienione w 07 01 08)

070180  15,0000
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Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203  0,2800

Odpady tworzyw sztucznych070213  883,6610

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  61,8240

Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  0,0250

Odpady zawierające 

niebezpieczne silikony

070216  0,1000

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  1,3670

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  25,2310

Inne niewymienione odpady070299  60,3930

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510  23,6200

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  211,0250

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  83,8550

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  0,0590

Inne niewymienione odpady070599  48,2090

Zwroty kosmetyków i próbek070681  117,1580

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,0950

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  399,6470

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  285,4960

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  33,9300

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  1,1100
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Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  0,4500

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  0,3000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  94,5930

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  3,4600

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  4,7900

Inne niewymienione odpady080199  7,2360

Odpady proszków 

powlekających

080201  168,4110

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  0,0500

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  6,6510

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  86,9660

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  6,2010

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  1,2000

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  2,9510

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  11,9310

Inne niewymienione odpady080399  66,5570

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  220,8070

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  294,2840
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Osady z klejów i szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080411  0,0720

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  0,3850

Inne niewymienione odpady080499  112,2260

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,0120

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  20,2170

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  284,1560

Popioły lotne z węgla100102  0,3600

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  37,1830

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  2,8170

Odpady włókna szklanego i 

tkanin z włókna szklanego

101103  5 246,5400

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  3,2600

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101115  958,0200

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 11 15

101116  288,7000

Zużyte formy101206  3,8500

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  5,7100

Wybrakowane wyroby101382  2,6400

Inne niewymienione odpady101399  0,3520

Kwasy trawiące110105  7,8000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  1,7700
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Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  7,4900

Inne niewymienione odpady110199  1,4200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  29,9010

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,5230

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,0410

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,3080

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  66,4910

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  5,4260

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  20,9030

Syntetyczne oleje z obróbki 

metali

120110  0,0700

Odpady spawalnicze120113  1,5020

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  1,6350

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  19,1390

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,0600

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  56,5970

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  9,3530

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  72,3300

Inne niewymienione odpady120199  149,0400

Wodne ciecze myjące120301  0,6590

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0760
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Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,6540

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  4,3620

Inne niewymienione odpady130899  0,3600

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  1,4510

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  0,0010

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  0,4350

Opakowania z papieru i tektury150101  1 730,4420

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4 843,7650

Opakowania z drewna150103  194,0550

Opakowania z metali150104  32,2680

Opakowania wielomateriałowe150105  1 764,6490

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2 549,3300

Opakowania ze szkła150107  521,1570

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1 680,3930

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  18,1920

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2 519,0780
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  497,8750

Zużyte opony160103  229,2160

Filtry olejowe160107  7,7720

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0050

Metale żelazne160117  92,7460

Metale nieżelazne160118  1,9100

Tworzywa sztuczne160119  1 686,3680

Szkło160120  319,1920

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0270

Inne niewymienione elementy160122  499,5400

Inne niewymienione odpady160199  367,2630

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,5190

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  7,3020

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  86,1350

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  2,2030

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  109,9300

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  16,3180

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  264,1070

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  263,0250
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  2,8470

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,9730

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0790

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0360

Inne baterie i akumulatory160605  0,0100

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  31,9800

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0060

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  165,3800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  909,5600

Gruz ceglany170102  98,1400

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  10,5220

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  98,9950

Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  2,0000

Inne niewymienione odpady170182  63,1020

Drewno170201  15,9300

Szkło170202  18,6200

Tworzywa sztuczne170203  108,2200
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Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  363,8590

Odpadowa papa170380  141,7980

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0400

Aluminium170402  0,3420

Żelazo i stal170405  259,0000

Mieszaniny metali170407  0,6000

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  4,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1060

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  3,2100

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  3,5540

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  106,8570

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2 017,5670

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,0400

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,1370

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  8,2930

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,6250

Skratki190801  775,0820

Zawartość piaskowników190802  73,1600

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806  0,4450

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  9,0800
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Osady z klarowania wody190902  2,4000  0,0000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,0500

Papier i tektura191201  12,2600

Tworzywa sztuczne i guma191204  4 920,9440

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206  0,2000

Tekstylia191208  25,9500

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  112,3700

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  464,7000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  20 431,3850

Papier i tektura200101  0,2140

Szkło200102  0,0010

Odzież200110  46,7600

Tekstylia200111  7,6500

Urządzenia zawierające freony200123  0,2500

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,5820

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,1600

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

200131  7,5010

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  6,7180

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,1500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,4100

3288



Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  54,6140

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  0,3030

Tworzywa sztuczne200139  1,5570

Metale200140  0,7710

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  63,3600

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  12,6200

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  28,9800  0,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 168,5240

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  0,7810

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z3105075036650000120PHU "POLKON" S.C. 

Piotr Buśkiewicz, 

Renata Buśkiewicz

 833,6720

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  11,0030

Opakowania z metali150104  1,5626

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0830

Aluminium170402  0,5730

Żelazo i stal170405  535,8510

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201035702910597671177870USŁUGI 

TRANSPORTOWE - 

PAWEŁ GEISLER

 0,1120

Opakowania z metali150104  3,9560

Metale nieżelazne160118  0,9700

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,5010

Aluminium170402  18,8760

Ołów170403  0,3140

Cynk170404  0,7300

Żelazo i stal170405  388,8300

Mieszaniny metali170407  1,5990

Opakowania z papieru i tektury1501013011624747851043800Przedsiębiorstwo 

Handlowe Daniela 

Matuszewska

 6,7400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,2880

Opakowania z metali150104  0,7330

Opakowania ze szkła150107  9,9970
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Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3850

Aluminium170402  0,6630

Cynk170404  0,0020

Żelazo i stal170405  16,0760

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z5708388207841232385Z.P.H.U. PUNKT 

KASACJI POJAZDÓW 

BOLESŁAW 

LEMAŃSKI

 372,2480

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  4,3010

Opakowania z metali150104  2,5750

Metale żelazne160117  2,2100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0630

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2780

Aluminium170402  0,7110

Żelazo i stal170405  405,6370

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501103116208686662004626Gmina Koło  1,0600

Zużyte opony160103  3,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,0000

Szkło200102  2,7000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,5750

Odpady wielkogabarytowe200307  46,0000

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

0203814114829149950116443G.B. FRĄCKOWIAK 

SP.J.

 5,3400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  6 064,8000

Drewno170201  336,2600

Zużyte opony1601033110194096681923110Urz±d Gminy Brudzew  9,5000
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,0000

Papier i tektura200101  3,4800

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1050

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,3570

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,7590

Odpady ulegające biodegradacji200201  19,9400

Odpady wielkogabarytowe200307  59,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602143010140876222697335West-Frost sp. z o.o.  2,6570

Zużyte opony160103G50.20.A6302259107780000946AUTO-CENTRUM 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

MOTORYZACYJNE 

S.A.

 3,1400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3300

Skratki1908016345931607772781219PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

KOMORNIKI SP. Z 

O.O.

 149,0000

Zużyte opony1601032516377706191842568PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"MARINET"

 53,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013101053196660001285STACJA  OBSŁUGI  

AKUMULATORÓW  

"DROL-PAN"

 8,0550

Żelazo i stal1704050003771477630003452GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 245,6200

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304O90.02.Z0033564996220001772PPHU "MARIA" MARIA 

KOLENDA

 159,8200

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  70,3400
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Odpady tworzyw sztucznych070213  24,2500

Opakowania z papieru i tektury150101  57,9700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  40,7700

Opakowania z drewna150103  261,6600

Opakowania z metali150104  3,0800

Opakowania ze szkła150107  59,6100

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  178,8100

Papier i tektura191201  9,6200

Opakowania z papieru i tektury1501013025095957772362764JAR KOR Jarosław 

Korcz

 52,8580

Opakowania z metali150104  3,9700

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,3350

Aluminium170402  17,3700

Ołów170403  0,0280

Cynk170404  1,1860

Żelazo i stal170405  433,4290

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,1340

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308G51.52.Z6345083607822275821CONDOR  POLSKA  

SP.ZO.O.

 43,1800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  38,6920

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  97,3430

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  53,0260

Opakowania z papieru i tektury150101  4 169,4760

Opakowania z metali150104  63,2280

Metale żelazne160117  26,6990

Metale nieżelazne160118  28,7060

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  23,7070

Miedź, brąz, mosiądz170401  175,4080

Aluminium170402  263,4030

Ołów170403  0,8380

Cynk170404  19,5170

Żelazo i stal170405  5 522,3370

Mieszaniny metali170407  124,1340

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  7,5800

Odpady żelaza i stali191001  25,0600

Papier i tektura191201  1 295,8430
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Metale nieżelazne191203  82,1310

Papier i tektura200101  39,7300

Metale200140  8,0410

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

0303070054569288510305895TOM SP. Z O.O.  46,6000

Inne niewymienione odpady090199  2,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  7 584,1000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 380,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  583,4000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  25,6000

Inne niewymienione odpady120199  37,7000

Opakowania z papieru i tektury150101  3 357,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  715,4000

Opakowania z metali150104  1 699,0000

Opakowania ze szkła150107  337,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  15,7630

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,1000

Metale żelazne160117  2 906,5000

Metale nieżelazne160118  468,9000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0850

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,0420

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  64,8000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  343,9680
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Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  9,6980

Miedź, brąz, mosiądz170401  1 581,0000

Aluminium170402  2 580,8000

Ołów170403  73,7000

Cynk170404  127,0000

Żelazo i stal170405  56 666,0000

Mieszaniny metali170407  137,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3000

Papier i tektura191201  338,8000

Metale żelazne191202  1 631,9000

Metale nieżelazne191203  315,1000

Papier i tektura200101  6,2000

Urządzenia zawierające freony200123  0,5950

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  33,0440

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  862,0000

Metale200140  193,2000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303086306578219720512141P.H.T. Dariusz Kałek  1 190,8100

Opakowania z papieru i tektury150101  75,3400

Aluminium170402  9,4400

Papier i tektura191201  48,1700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z4115163177851689005EKO-PARTNER S.C. 

M. CIEŚLAK, 

M.MIŁOWSKI

 133,0390

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  24,7980

Opakowania z papieru i tektury150101  293,9380

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  31,8660

Opakowania z metali150104  55,0330

Opakowania ze szkła150107  4,8700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  15,1880

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  30,6180
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Miedź, brąz, mosiądz170401  41,6100

Aluminium170402  89,8400

Ołów170403  0,5270

Cynk170404  2,4010

Żelazo i stal170405  2 875,1860

Cyna170406  0,2960

Mieszaniny metali170407  0,0050

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  5,5530

Urządzenia zawierające freony200123  18,4510

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  14,9280

Baterie i akumulatory ołowiowe1606015703193037641416620PHU "EKSPERT" 

Włodzimierz 

Maciejewski

 6,4170

Odpady tworzyw sztucznych0702133008719787891010592EUROPAK CENTER 

Tomasz Janusz ( 

kiedy¶: EUROPAK 

CENTER Zdzsław 

Janusz)

 80,1790

Metale nieżelazne1601183638260846222545016MATEUSZ BANASIAK 

STAL BUD

 0,6500

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2420

Aluminium170402  0,1340

Żelazo i stal170405  57,1410

Zużyte opony1601033015680299680878952AutoMoto Serwis 

Jacek Kostera

 259,9300

Miedź, brąz, mosiądz1704012506382236171270726ZAKŁAD USŁUGOWO 

HANDLOWY 

"OPAŁEK" GRAŻYNA 

JERZYNIAK

 0,8900

Żelazo i stal170405  220,5000

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801036343631059720121044INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ALICJA WACHOWIAK

 0,0180
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001320084824937790020028APTEKA ŚW. 

ŁAZARZA SP. Z O.O.

 0,0700

Opakowania z metali1501040174261775272364552RECAN 

ORGANIZACJA 

ODZYSKU SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1 198,3080

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012503373036221005571SKUP I SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH I 

WYROBÓW 

HUTNICZYCH 

RYSZARD 

KOWALCZYK

 2,8400

Żelazo i stal170405  7 728,6900

Opakowania z papieru i tektury1501013007101307842320246Dariusz Szeszycki 

GRYF

 40,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  13,6000

Papier i tektura200101  1,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701015703470157650006347ZAKŁAD 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ I USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 12,5600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013024848436181112880Zbych Zbigniew 

Cimcioch

 2,9320

Opakowania z metali150104  5,6830

Metale nieżelazne160118  0,3470

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,8040

Aluminium170402  3,3460

Cynk170404  0,0990

Żelazo i stal170405  65,7310

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

0402223010709216222512933RE-CO ROBERT 

WIECZOREK

 94,9600

Opakowania z papieru i tektury150101  103,8510

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  82,1610

Zużyte opony160103  1,7700

Tworzywa sztuczne160119  0,3000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,1050
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,0770

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  69,1000

Drewno170201  37,7600

Mieszaniny metali170407  47,5900

Tekstylia191208  0,2000

Urządzenia zawierające freony200123  2,9200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  13,3130

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  35,2930

Opakowania z papieru i tektury1501010805025419271360560PPHU "JESZCZE RAZ" 

PIOTR ZALEWSKI

 16,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023009404557772335916FOLAN Anna 

Kwiatkowska

 2 069,4000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110302164363Soufflet Agro Polska 

sp. z o.o.

 0,5250

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0021

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701013101106746650014665USŁUGI W ZAKRESIE 

ROBÓT ZIEMNYCH - 

HENRYK JUSZCZAK

 225,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  216,0000

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

1801022737381686262478042REMONDIS MEDISON 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  45,8970

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  1,1220

Opakowania z papieru i tektury1501013020171426222780355Regionalny Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów sp. z o.o.

 44,7200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  395,9800

Opakowania ze szkła150107  2 234,2200

Zużyte opony160103  85,7600

Urządzenia zawierające freony200123  14,7000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1970

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  20,9600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  14,1200

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 418,8400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  17 007,7800

Odpady wielkogabarytowe200307  1 377,1600
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Metale żelazne1601172504292356170013045PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PA-KO" KRZYSZTOF 

JÓŹWIK

 9,2830

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

100316G51.57.Z411550567GREMET SKUP, 

SPRZEDAŻ ZŁOMU 

METALI GRZEGORZ 

MAŚLONKA

 192,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  22,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  43,9000

Opakowania z metali150104  23,9000

Metale żelazne160117  1 849,2000

Metale nieżelazne160118  304,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  30,7000

Aluminium170402  50,8000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  10,7000

Żelazo i stal170405  1 106,4000

Mieszaniny metali1704072211914638431052661"ZŁOMEK" URBANIAK 

ZYGMUNT

 83,2300

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501103660243917773274111Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych sp. z o 

.o.

 4,5600

Zużyte opony160103  9,2000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,8400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,1000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  53,4000

Papier i tektura200101  3,6000

Szkło200102  4,5000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,2000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,6840

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  18,5000

Tworzywa sztuczne200139  5,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  66,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  99,5000

Odpadowa papa1703805708566567641038460PW WSZECH-DACH 

GRZEGORZ KUTA

 10,5170

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  39,9730

Miedź, brąz, mosiądz1704016303698497811027120SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

KRZYSZTOF 

PALUSZCZAK

 6,5200

Aluminium170402  128,4400

Ołów170403  0,2300

Żelazo i stal170405  84,4800

Zużyte opony1601033655015647772171691Wulkanizacja Michał 

Szejn

 0,7500

Opakowania z papieru i tektury1501016303030237791011327JERONIMO MARTINS 

POLSKA  S.A.

 12 303,4300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  359,6400

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,6200

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  10,5600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,6000

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201042514591556211272661PH-U "FIDO-PLAST" 

Rafał Szczegóra

 5,6100

Opakowania z papieru i tektury150101  823,6850

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  78,4550

Opakowania z metali150104  4,0200

Opakowania ze szkła150107  133,9090

Aluminium170402  2,3170
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Żelazo i stal170405  26,5230

Papier i tektura191201  70,2500

Opakowania z papieru i tektury1501013607716846060094189Punkt Recycling EVRA 

Sp. z o.o. Sp. k.

 180,1390

Opakowania z metali150104  19,4740

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  17,7060

Miedź, brąz, mosiądz170401  48,8680

Aluminium170402  61,4050

Ołów170403  2,4180

Cynk170404  3,6500

Żelazo i stal170405  1 352,0690

Mieszaniny metali170407  0,6480

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  6,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  45,0130

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z6315223717810041537SUROWCE WTÓRNE 

DARIUSZ MENESIAK 

SP.J.

 45,7890

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,5840

Opakowania z papieru i tektury150101  0,5000

Tworzywa sztuczne160119  0,3050

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,6560

Zużyte opony1601033021429305951466692GMINNA SPÓŁKA 

KOMUNALNA W 

CHRZYPSKU 

WIELKIM Sp. z o.o.

 5,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  79,8000

Urządzenia zawierające freony200123  2,2200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,1000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  26,0000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702803004626077772950900PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE H. 

LESZCZYŃSKI Sp. K.

 4,3800

Opakowania ze szkła1501073610878377842494710CHEM-GLAS SP. Z 

O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 32,5900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026301619207810016806"REHAU"  SP.Z O.O.  11,9400

Tworzywa sztuczne i guma191204  10,2500

Zużyte opony1601033016348846652963271ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

Z O.O.

 161,0000

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  416,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  97,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  51,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  122,0000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  5 853,0000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  61,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022513204406191865954EKOSAM Zbigniew 

Samulski

 1,0000

Żelazo i stal170405  89,5500

Popioły lotne z węgla1001021462333509522120400Ekotech Trade sp. z 

o.o.

 5 405,4500

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  26 397,8000
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.55.Z5721080887661679558PHU AVAROL 

GRZEGORZ MACIUBA

 5,5200

Żelazo i stal170405  88,0480

Opakowania z metali150104DN37.10.Z6305425267780000610WORD WIDE 

RECYCLING SP. Z 

O.O.

 3,9890

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  7,4200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  4,9800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  485,1490

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2 322,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  124,3030

Metale nieżelazne191203  17,6370

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,3340

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  263,2000

Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207806343705887822249887ECO-CARS SP. Z 

O.O.

 9,5110

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  0,0450

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  54,4800

Inne niewymienione odpady030199  5,8110

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  28,2080
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Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,4500

Bitum050117  0,4100

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  0,8250

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  0,9500

Inne niewymienione odpady060399  33,1510

Odpady zawierające rtęć060404  0,0010

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  3,9400

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  2,2300

Inne niewymienione odpady061399  6,0590

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  6,1770

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,4300

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  25,9720

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  1,4800

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  26,7050

Odpady tworzyw sztucznych070213  69,2820

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  1,8250

Odpady zawierające 

niebezpieczne silikony

070216  0,9100

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  11,4080

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  2,9850

Inne niewymienione odpady070299  32,3230
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  0,0910

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070401  28,0500

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070413  0,0680

Przeterminowane środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480  4,6900

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  4,6300

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,7600

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070708  0,9900

Inne niewymienione odpady070799  2,3780

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  217,2970

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  31,3630

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  30,2910

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  27,3250

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  78,2090

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  31,4330
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Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  11,1390

Inne niewymienione odpady080199  0,9650

Odpady proszków 

powlekających

080201  37,5370

Szlamy wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080202  2,2600

Inne niewymienione odpady080299  1,0900

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  0,1300

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  51,1970

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  4,1930

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  12,4600

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1900

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  30,0150

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  30,1760

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  0,0300

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  3,0600

Odpady izocyjanianów080501  21,9950

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  1,7120

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  24,7740

Roztwory utrwalaczy090104  1,1900

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  2,9010

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  12,2980

3306



Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  727,0400

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 10 09

101010  9,8900

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  0,4900

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  92,8180

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  1,8020

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  74,7280

Inne niewymienione odpady110199  7,5100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  89,4770

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,5500

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  2,3920

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  0,0300

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  52,1880

Odpady spawalnicze120113  1,8070

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  31,3190

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,0750

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  1,2930

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  2,9500

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  6,6000
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Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  9,5390

Inne niewymienione odpady120199  0,2000

Wodne ciecze myjące120301  3,4210

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  32,7440

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  1,8700

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  6,7300

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,1250

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  3,4750

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  0,1600

Inne niewymienione odpady130899  1,0390

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,6920

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  1,1420

Opakowania z papieru i tektury150101  33,6900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  202,2630

Opakowania z metali150104  7,1970

Opakowania wielomateriałowe150105  11,2010

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,0800

Opakowania ze szkła150107  0,0550

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  130,7010
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  3,7290

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  186,2020

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  47,4970

Zużyte opony160103  13,5100

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  1 678,6050

Filtry olejowe160107  9,0060

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,1540

Płyny hamulcowe160113  0,2840

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  7,4630

Metale żelazne160117  11,4100

Tworzywa sztuczne160119  50,9270

Szkło160120  4,1590

Inne niewymienione elementy160122  8,8750

Inne niewymienione odpady160199  11,6450

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4860

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  7,1530

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,6900
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Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  11,8990

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,9350

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  5,2510

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  63,5670

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,0400

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  2,3780

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  7,6140

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,5750

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,7620

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  1,3170

Inne baterie i akumulatory160605  3,8900

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  2,2880

Inne niewymienione odpady160799  0,1990

Nadtlenki (np. nadtlenek 

wodoru)

160903  0,1800
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Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  2,7280

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  96,1290

Stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161003  3,1930

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  17,5950

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  2,4900

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,4000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  6,6540

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  7,4360

Inne niewymienione odpady170182  1,1400

Drewno170201  9,0400

Szkło170202  0,2400

Tworzywa sztuczne170203  5,8170

Żelazo i stal170405  1,6600

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  11,2000

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  0,0800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  4,3700

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  11,8970
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  3,0040

Żużle i popioły paleniskowe 

inne niż wymienione w 19 01 11

190112  1,6700

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  35,7500

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  23,4730

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,0500

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2220

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0020

Odpady ulegające biodegradacji200201  1,9100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053004435675140130567GLOBAL Sandra 

Wróblewska

 20 549,6196

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  2 851,9100

Opakowania z drewna150103  3 596,5930

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  809,6400

Drewno170201  10,8000

Metale żelazne191202  650,0000

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  488,0400

Opakowania z metali1501049706211887661651620FHU NOF-POL 

JUSTYNA 

NIEDBALSKA 

(DAWNIEJ F.H.U. 

JUSTYNA 

NIEDBALSKA)

 4,2040

Metale nieżelazne160118  1,4290

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,7240

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,7110

Aluminium170402  11,6520

Ołów170403  3,0310

Cynk170404  0,2850
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Żelazo i stal170405  49,6650

Cyna170406  0,0270

Mieszaniny metali170407  0,9430

Metale żelazne191202  0,2200

Metale200140  0,0060

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301052504159776190014711PPUH "PETER" EWA 

PETER

 16,7000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  9,2000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  6,7000

Opakowania z papieru i tektury150101  11,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,3000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  172,6000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  600,1000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  13,4000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  370,0000

Drewno170201  32,1000

Odpadowa papa170380  9,3000

Aluminium170402  0,2000

Żelazo i stal170405  50,9000

Mieszaniny metali170407  5,0000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,2000

Skratki190801  88,6000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  2,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  2,7000
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Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  18,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  53,2000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  113,9000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208O90.02.Z6320956817770005209PRZEDSIĘBIORSTWO  

USŁUG  

KOMUNALNYCH  W 

LUBONIU KOM-LUB  

SP.ZO.O.

 0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  6,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,4000

Opakowania ze szkła150107  3,4000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0600

Zużyte opony160103  2,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  16,3000

Żelazo i stal170405  0,9000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  61,3000

Szkło200102  1,4000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0200

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,0000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  4,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  33,7000

Odpady wielkogabarytowe200307  27,4000
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Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

2003039703636809231032884ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW  I  

KANALIZACJI

 71,1000

Opakowania z papieru i tektury1501013116010846661968463MIEJSKI  ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 172,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  188,2000

Opakowania ze szkła150107  273,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 386,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  284,5800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501100929494805571589655PUH CHEMIROL SP. Z 

O.O.

 26,2100

Zużyte opony1601033025857516991387077BALTOM Tomasz 

Balcerzak

 315,5910

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803183006155487881871476PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

MAX-TECH

 0,2400

Inne niewymienione odpady070299O90.02.Z3006030317772997735BEGRECO  SP.Z.O.O.  17,1500

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  86,5100

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  19,1600

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  153,0400

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  128,4700

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  2,9400
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Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  3,6300

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  146,1000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,7600

Inne niewymienione odpady080499  25,3600

Żużle odlewnicze100903  2 040,2700

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05

100906  121,4000

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  2 426,8600

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 09 09

100910  9 423,6800

Inne cząstki stałe niż 

wymienione w 10 09 11

100912  497,5600

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  9,5800

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  25,7700

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  178,0000

Zużyte woski i tłuszcze120112  3,5100

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  281,2800

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  6,7100

Wodne ciecze myjące120301  337,9400

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,9000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,1000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  21,8300

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,3000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  163,9800

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  47,0200

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  8,5800

Tworzywa sztuczne160119  0,4300

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,8700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,5300

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,8200

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  1,0000
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Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  395,5500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3000

Inne niewymienione odpady190299  31,9100

Lekka frakcja i pyły zawierające 

substancje niebezpieczne

191003  1,2000

Inne frakcje niż wymienione w 

19 10 05

191006  1 694,5200

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  467,1600

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211DK29.23.Z2510115846220002659West-Frost Servis 

Włodzimierz 

Ziemniewicz (dawniej 

Car-Frost Servis 

Włodzimierz 

Ziemniewicz)

 1,9240

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1390

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016343681087811660745VISUCCIUS 

WALDEMAR BROŻEK

 1,6000

Opakowania z metali150104  3,0040

Metale żelazne160117  4,0430

Metale nieżelazne160118  0,0850

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,8720

Aluminium170402  20,3050

Ołów170403  0,5730

Cynk170404  1,7920

Żelazo i stal170405  946,4680

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  8,3130

Papier i tektura191201  7,5000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203046310914457771234538P.H.U.T. ULTEX 

MARIUSZ TALARSKI

 0,0100

Inne niewymienione odpady020699  0,0050

Inne niewymienione odpady070599  0,1830

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,1500

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0030

Inne niewymienione odpady080499  0,1100
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Inne niewymienione odpady100299  0,0020

Inne niewymienione odpady101399  0,0700

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2180

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1480

Opakowania wielomateriałowe150105  0,0150

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1370

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0160

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0770

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0750

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,2020

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0790

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z5907653817691917979EKO-REGION 

SP.ZO.O.

 140,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  43,5000
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  946,5000

Opakowania ze szkła150107  751,0000

Zużyte opony160103  57,2000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  140,8000

Urządzenia zawierające freony200123  2,0100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,8500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201  2 755,2000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  35,0000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  4 520,5000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  187,5000

Opakowania z papieru i tektury1501011018222386681865358SORT-PLAST  Justyna 

Balcerzak

 16,2600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  259,9100

Tworzywa sztuczne i guma191204  96,4000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701013642126687822619692TRANSFADROM 

SP.ZO.O. SP.K.

 5 772,9500

Gruz ceglany170102  22 831,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  5 444,9000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  81,2800
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Opakowania z papieru i tektury1501013016111106080017140Jopek Recykling Dawid 

Jopek

 165,9420

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  623,6990

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

1201053008237906222675121SLAM POLAND sp. z 

o.o.

 21,0100

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2270

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  446,3200

Opakowania z papieru i tektury1501013639451796972322415Kasert sp. z o.o.sp.k.  8,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  36,1000

Opakowania z metali150104  2,5000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  138,8000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  65,9000

Drewno170201  13,6000

Odpadowa papa170380  0,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010048575207790001083CIRCLE POLSKA SP. 

Z O. O. (dawniej Statoil 

Fuel & Retail Polska 

Sp.zo.o.)

 0,0900

Żelazo i stal1704052503294276180061554Zakład IRON 

Przemysław Iglik- Skup 

i Sprzedaż Surowców 

Wtórnych

 29,2250

Żelazo i stal1704056398060857851655503P.W. AUTOX Czaplicki 

Leszek

 3,6000

Opakowania z metali1501043001278956671022517"KAPI" Barbara 

Wojciechowska

 7,6350

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,1580

Aluminium170402  24,0210

Ołów170403  0,2230

Cynk170404  0,4490

Żelazo i stal170405  417,1210

Cyna170406  0,1160
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Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201042504485706221001188ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA I 

GOSPODARKI 

ODPADAMI "MZO" 

S.A.

 0,0170

Odpady metalowe020110  0,0440

Inne niewymienione odpady020199  2,5700

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  26,4380

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  0,4200

Inne niewymienione odpady020399  17,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  0,0150

Inne niewymienione odpady030199  0,0030

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  3,4050

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  4,7890

Odpady zawierające rtęć060404  0,0005

Inne niewymienione odpady060899  0,1050

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,1300

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,1600

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,0530

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,3040

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,1590

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,0070

Inne niewymienione odpady080199  1,5080

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,4340

Inne niewymienione odpady080299  0,0620

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,1490
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Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,4690

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  2 572,9400

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 09 09

100910  138,3200

Inne cząstki stałe niż 

wymienione w 10 09 11

100912  664,4200

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,1330

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,1170

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0530

Opakowania z papieru i tektury150101  815,8610

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  694,7660

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 286,4200

Opakowania ze szkła150107  24,1500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  26,4390

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,7180

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2,0280
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,9260

Zużyte opony160103  214,0140

Filtry olejowe160107  0,5740

Tworzywa sztuczne160119  12,8920

Szkło160120  0,1640

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,8750

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,7470

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  7,3420

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,5160

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,1000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,6600

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,1800

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,5430

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0200

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0320

Inne baterie i akumulatory160605  0,1320

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,7750
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  7 388,0400

Gruz ceglany170102  1 256,2600

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,0580

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  687,0000

Tworzywa sztuczne170203  3,3200

Odpadowa papa170380  0,1600

Żelazo i stal170405  0,0080

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0450

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  17 611,6200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,5700

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,0700

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  6,5440

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  375,9770

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  50,8890
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Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  3,1240

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  1,6340

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,1190

Pozostałości z żywienia 

pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  1,0490

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  0,0010

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  2,6110

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  0,1350

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  1,0840

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,6730

Papier i tektura200101  0,0600

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,2030

Urządzenia zawierające freony200123  47,7320

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,2100

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  24,1950

Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29

200130  0,0300

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  6,3870
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0200

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  3,6740

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  67,5900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  56,9830

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  0,0500

Odpady ulegające biodegradacji200201  828,7600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  243,3400

Odpady wielkogabarytowe200307  596,9800

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803182509945506222361049Biuro Serwis Wszystko 

dla Biura Sylwia 

Spychała

 0,0920

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1020

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104O90.02.Z5702770137671294914MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

 2,8600

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  3,6800

Inne niewymienione odpady030199  16,7600

Inne niewymienione odpady040199  8,3800

Inne niewymienione odpady040299  39,1100

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,2400

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,0800
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Odpady proszków 

powlekających

080201  4,3450

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  0,0450

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1150

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,0920

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  11,9360

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  2,9650

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  3,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,0700

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0070

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,3100

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,3030

Odpady spawalnicze120113  0,0500

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  0,3200

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  36,1000

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  1,1900

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  60,3020

Inne niewymienione odpady120199  702,9160

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0500

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,2670
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Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,5830

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  0,0600

Opakowania z papieru i tektury150101  4,4810

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,1960

Opakowania z metali150104  0,5180

Opakowania ze szkła150107  441,4640

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,4110

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1910

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,2690

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  5,2900

Zużyte opony160103  46,6880

Filtry olejowe160107  0,0630

Metale żelazne160117  0,1160

Metale nieżelazne160118  0,0940

Tworzywa sztuczne160119  2,0510

Szkło160120  2,9320

Inne niewymienione odpady160199  1,3280
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,9110

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,2630

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,8260

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1220

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0250

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4020

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,3650

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  270,9500

Gruz ceglany170102  8,6400

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  17,5100

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  273,4600

Szkło170202  2,7450

Tworzywa sztuczne170203  0,0180

Odpadowa papa170380  9,7200

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0020

Żelazo i stal170405  0,2390

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0510
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Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  12,6600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,0330

Skratki190801  6,8270

Zawartość piaskowników190802  77,1200

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  1 926,1300  770,4520

Osady z klarowania wody190902  0,8000  0,6500

Tworzywa sztuczne i guma191204  7,8000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  30,6000

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  9 042,4400

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  8 421,6600

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  32,2300

Tekstylia200111  6,9400

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0020

Urządzenia zawierające freony200123  8,2000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,1570

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,3200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  41,8700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  29,3890

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A2502776186210007626ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA 

WALERIAN 

MICHALAK

 5,4110
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B2502018746190004026"AGROBUD"  SKLEP  

WIELOBRANŻOWY  T. 

KWAPISZ

 17,5170

Drewno1702010047935007810047474P.W. OGRÓD 

ANDRZEJ WOJCIECH 

SZLAGOWSKI

 6 699,3000

Opakowania z metali1501044114970707881304174"ZŁOMET"  ZBIGNIEW 

BAJDA

 0,1040

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0470

Aluminium170402  0,3030

Ołów170403  0,2580

Żelazo i stal170405  137,1670

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0810

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101630424301NOMET P.W. LESZEK 

NOWAK

 138,7000

Opakowania z metali150104  6,3000

Metale żelazne160117  15,0000

Metale nieżelazne160118  0,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,4000

Aluminium170402  16,0000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,2000

Żelazo i stal170405  736,9000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,2000

Odpady żelaza i stali191001  7,0000

Metale żelazne191202  950,5000

Metale nieżelazne191203  25,4000

Żelazo i stal1704053601578436131229321P.H.U. RAMOWI 

RAFAŁ GURSZTYN

 237,3200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140062343831180000314HILTI (POLAND) 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4120

Inne baterie i akumulatory160605  0,0280

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110DA15.62.Z5702128357641768106ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO 

"ZETPEZET" SP. Z O. 

O.

 1,1600
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Opakowania z drewna1501036396952207842073144"EKO-TRANS" 

WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI 

STAŁYCH RENATA 

NOWAK

 8,8000

Opakowania ze szkła150107  767,7000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  101,3000

Opakowania z papieru i tektury1501012514288646191294983SKUP I SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW  

WTÓRNYCH 

"METALEX"  

KATARZYNA 

NOLBERT

 43,6610

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,8630

Metale żelazne160117  122,6880

Metale nieżelazne160118  1,1000

Szkło160120  19,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,3900

Aluminium170402  12,6000

Opakowania z papieru i tektury1501013901390756660000937PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE JÓZEFA 

WAWRZYNIAK

 37,7830

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  27,1320

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,1980

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,8650

Aluminium170402  6,6020

Ołów170403  0,0490

Żelazo i stal170405  355,9870

Mieszaniny metali170407  0,0980

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015321999467542694729TML - METALE 

ŁUKASZ ZIELIŃSKI

 0,1080

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0860

Aluminium170402  0,0240

Żelazo i stal170405  0,0270

Mieszaniny metali170407  18,1975

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

1701073024164516211792225Przedsiębiorstwo 

"OCHMAN"

 19,3000
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Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303083004430477792298070SURDRAMET 

SP.ZO.O.

 2 835,6700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  25,2100

Opakowania z papieru i tektury150101  4 889,1600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  476,5700

Opakowania z drewna150103  95,0000

Opakowania z metali150104  47,8400

Opakowania wielomateriałowe150105  170,2600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  333,6800

Opakowania ze szkła150107  3,5900

Tworzywa sztuczne160119  140,7700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,8200

Miedź, brąz, mosiądz170401  18,2300

Aluminium170402  20,9800

Ołów170403  0,4700

Cynk170404  3,8300

Żelazo i stal170405  963,5000

Mieszaniny metali170407  4,7200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,0700

Papier i tektura191201  3 338,9800

Metale200140  100,8700

Odpady wielkogabarytowe200307  2,1000

Żelazo i stal1704053647898609680979363Michalak sp. z o.o.  100,5800

Odpady tworzyw sztucznych070213DG24.16.Z6301502527771794220WYTWÓRNIA  FOLII  I  

WYROBÓW  

FOLIOWYCH  

"FOLIAREX" S.J. 

katarzyna borowiak, 

tadeusz borowiak, 

tomasz borowiak

 1 199,5800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 919,1620

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136342909617822234147SANOA SP.ZO.O.  1,2390
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Opakowania z papieru i tektury1501013022857017773228861ZAKŁAD KOMUNALNY 

W POBIEDZISKACH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0050

Opakowania z metali150104  0,0070

Zużyte opony160103  0,8450

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  75,6400

Gruz ceglany170102  0,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  25,7300

Odpadowa papa170380  0,1400

Szkło200102  0,8040

Tekstylia200111  0,1310

Urządzenia zawierające freony200123  0,4350

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,0090

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,0730

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,1910

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0060

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  7,1580

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,5190

Tworzywa sztuczne200139  0,0250
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Odpady ulegające biodegradacji200201  9,3400

Odpady wielkogabarytowe200307  27,1750

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201023021247906060091713"LEBAL" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1 908,8880

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  2,2700

Inne niewymienione odpady120199  11,1400

Opakowania z papieru i tektury150101  201,6870

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,0850

Opakowania z metali150104  22,5670

Metale żelazne160117  150,7780

Miedź, brąz, mosiądz170401  42,4900

Aluminium170402  39,4160

Ołów170403  0,4200

Cynk170404  0,3380

Żelazo i stal170405  38 666,4790

Odpady metali nieżelaznych191002  239,1520

Papier i tektura191201  64,9700

Metale żelazne191202  1 714,1860

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501102508603126171836903WIMAR OZDOWSCY 

sp. z o.o. sp.k.(dawniej 

PH WIMAR S.J. 

ZBIGNIEW I MARIA 

OZDOWSCY)

 0,0800

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0040

Żelazo i stal170405  2 805,4370

Opakowania z papieru i tektury1501013024433766681848673DĽwig - Met  199,7610

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  22,1830

Opakowania z metali150104  13,9120

Metale żelazne160117  0,0390

Metale nieżelazne160118  35,0720

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5720

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,1360

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,6010

Aluminium170402  447,1390

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,2530
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Żelazo i stal170405  491,7430

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,5940

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

1201093012964607851370568HANDEL-USŁUGI 

ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI

 0,0450

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,0050

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  0,0300

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  4,9800

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,4500

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  14,0100

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,1200

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  836,7820

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,8500

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  0,0100

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  4,8490

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,6150

Benzyna130702  2,6200

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2350

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,3440
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  6,5730

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  18,3960

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  2,8810

Zużyte opony160103  2,8500

Filtry olejowe160107  20,0740

Płyny hamulcowe160113  1,3870

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  9,2380

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,0300

Tworzywa sztuczne160119  1,0400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0480

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0600

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  0,0100

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  1,6800

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

1801093004381937891672146Majchrzak Spółka 

Jawna

 0,0040
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012505605676171012177PPH I OBRÓT 

SUROWCAMI 

WTÓRNYMI, 

KASACJA 

POJAZDÓW JOLANTA 

GNIEWOSKA

 25,5000

Żelazo i stal170405  382,2800

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112G51.57.Z3008268196972189560PPHU Rolprzem 

Przemysław Picz

 0,4000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  0,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  185,4000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  62,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,5000

Inne niewymienione odpady120199  2,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  114,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,0000

Opakowania ze szkła150107  0,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,8360

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,7660

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,5000

Zużyte opony160103  1,3000

Filtry olejowe160107  0,1750
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Płyny hamulcowe160113  0,0230

Metale żelazne160117  1 188,3000

Metale nieżelazne160118  232,1000

Tworzywa sztuczne160119  4,6000

Szkło160120  1,5000

Inne niewymienione elementy160122  1,3000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,6000

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0430

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  79,5900

Inne baterie i akumulatory160605  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  86,0000

Aluminium170402  280,0000

Ołów170403  2,1000

Cynk170404  5,0000

Żelazo i stal170405  5 085,0000

Mieszaniny metali170407  1,7000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  211,4000

Papier i tektura191201  64,3000

Metale żelazne191202  16,8000

Metale nieżelazne191203  3,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  16,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  902,8000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  367,4000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501063110783986660009393AWG POLONEZ 

TOMASZ DĘBOWSKI

 0,0360

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,8400
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015701748567631002940Condor sp. z o.o.  486,1300

Odpady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

0402196305337867842189119EKRO SP. Z O.O.  24,5250  19,1000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,6250

Odpady zawierające siarkę050702  39,8400

Inne kwasy060106  0,0350

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  46,4000

Inne niewymienione odpady060399  10,4540

Odpady zawierające rtęć060404  0,0140

Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002  0,9000

Inne niewymienione odpady061099  100,7400

Inne niewymienione odpady061399  0,7170

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  4,6610

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  10,8700

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

070111  19,3600  14,6000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  0,5900

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,0610

Inne niewymienione odpady070299  3,4400

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,1470

Inne niewymienione odpady070699  0,5000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  89,7050

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  2,8390
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Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  7,4700

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  21,0800

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  19,2600

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  28,4500

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  24,6000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  45,4000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  1,0000

Odpady proszków 

powlekających

080201  103,1050

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  1,2900

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  1,7500

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  28,7130

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,8000

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  95,1020

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  0,7200

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  82,0000
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Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  6,4610

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  84,7000

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  31,9100

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  14,0960

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  0,8200

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  0,7610

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  13,8000

Popioły paleniskowe, żużle i 

pyły z kotłów ze współspalania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100114  0,1400

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 03 19

100320  219,5560

Inne niewymienione odpady100999  66,8260

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101115  10,5600

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  0,2800

Inne niewymienione odpady101399  0,2030

Kwasy trawiące110105  0,2200

Alkalia trawiące110107  0,4200

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  5,5800

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  134,3140  101,5950
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Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  14,5800  11,0500

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  0,2950

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,4820

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  7,6890

Szlamy z hydrometalurgii 

cynku (w tym jarozyt i getyt)

110202  722,1600

Popiół cynkowy110502  0,7730

Zużyty topnik110504  2,4100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,3870

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2,3340

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,3260

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,4030

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  15,9700

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  66,6950

Odpady spawalnicze120113  1,4700

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  6,8530  5,1600

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,0980  0,0750

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  10,2600

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  77,5280

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  309,4310

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  2,7800
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Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  62,3070

Wodne ciecze myjące120301  30,3000  0,0000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  9,0000

Opakowania z metali150104  0,0100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  25,0660

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  103,7410

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  26,5840

Zużyte opony160103  0,0520

Filtry olejowe160107  2,4700

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  57,7300

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  58,5410

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  205,8100

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  154,9520

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  14,8400  0,0000

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  193,5800  148,4500
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Węglopochodne okładziny 

piecowe i materiały ogniotrwałe 

z procesów metalurgicznych 

inne niż wymienione w 16 11 01

161102  13,6600

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  5,0220

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne

161105  3,2530

Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  2,4490

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1,2300

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  38,0000

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych

190107  342,2600

Zużyty węgiel aktywny z 

oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  100,4400

Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  322,1600

Żużle i popioły paleniskowe 

inne niż wymienione w 19 01 11

190112  0,9320

Popioły lotne zawierające 

substancje niebezpieczne

190113  1,0000

Pyły z kotłów zawierające 

substancje niebezpieczne

190115  8,7000

Odpady z pirolizy odpadów inne 

niż wymienione w 19 01 17

190118  2,6000
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Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  64,0000  48,1700

Odpady niebezpieczne 

zestalone

190306  43,1000

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  0,8300  0,6200

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806  0,4460

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  16,0000  12,0000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  40,1050  30,1500

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  105,5390  79,6000

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  1,2000

Zużyty węgiel aktywny190904  1,5700

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  10,0970

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102G51.90.Z6344042299720902729KOMPUTRONIK SA  0,0380

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,3080

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4550

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,4410

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  1,4720

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0370

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0480

Inne baterie i akumulatory160605  0,0010
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Metale żelazne191202  0,1260

Metale nieżelazne191203  0,0220

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,1400

Tekstylia191208  0,1320

Zużyte opony1601036346096127772791258RECYKL 

ORGANIZACJA  

ODZYSKU S.A.

 19 208,2000

Metale żelazne191202  67,6000

Tworzywa sztuczne i guma191204  5 841,2800

Tekstylia191208  230,8100

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  12 014,4800

Opakowania z papieru i tektury1501016310774397871458964Usługi 

Ogólnobudowlane 

MATBUDEX Mateusz 

Nowak

 166,0550

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  95,5830

Opakowania z drewna150103  43,4400

Opakowania z metali150104  0,5830

Opakowania ze szkła150107  4,3600

Tworzywa sztuczne160119  9,3000

Papier i tektura191201  4,9780

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105DI26.53.Z001412101Siniat sp. z o.o. 

(dawniej LAFARGE 

GIPS SP. Z O.O.)

 59 386,4500

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła zawierające 

związki chlorowcoorganiczne 

inne niż wymienione w 13 03 01

130306F45.21.D4103728406971862316ENERGETYKA 

POZNAŃSKA PRZED. 

USŁUG ENERG. 

ENERGOBUD 

LESZNO SP. Z O.O.

 0,5400

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  20,7140

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  52,5580

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602135705134427630009615PHU "VERM" 

Chmielnik Violetta

 0,1126
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A6325106487881004839P.U.H. Wiktor Matysik 

AUTO SERWIS - 

CZĘSCI

 0,5000

Odpady ulegające biodegradacji2002013024483626191979675Firma 

Usługowo-Handlowa 

Ewelina Hurna

 0,7000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  3,6000

Odpady z targowisk200302  0,3000

Metale2001400003738536180042195GS "SCH" 

OPATÓWEK

 242,5200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053009865005140223139BIO-ENERGIA ANETA 

GRACZ

 281,7000

Żelazo i stal170405I60.24.B6302745927871004743BUDMAT F.H.U. 

Roman Felberg

 165,7310

Baterie i akumulatory ołowiowe1606014115159677851273842Skup-Sprzedaż Złomu i 

Metali Kolorowych 

Teresa Przybylska

 9,2830

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,6030

Aluminium170402  12,3740

Ołów170403  0,1110

Cynk170404  0,3630

Żelazo i stal170405  326,5260

Mieszaniny metali170407  0,9430

Opakowania z metali1501046303059737881004006ALMET Stanisław 

Żytkowiak

 4,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,5000

Aluminium170402  37,2000

Ołów170403  0,3000

Cynk170404  0,4000

Mieszaniny metali170407  12,3000

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105I60.24.B4111097477880013836FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA MARIUSZ 

FORNALSKI

 398,2600

Opakowania z metali1501043015055207771351155WEGMAR Marek 

Chudziak

 1,5450

Metale żelazne160117  7,2750

Metale nieżelazne160118  3,3570

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,1420

Aluminium170402  3,5520

Ołów170403  0,1810

Cynk170404  1,0840

Żelazo i stal170405  279,3700
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001320048476387830002629APTEKA HIBISCUS 

S.J.

 0,0120

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502024110260566981317371P.P.H.U. "MAGIK" 

PIOTR DOMAGAŁA

 0,2000

Opakowania z metali1501040904713185560804707PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE I 

OBROTU 

SUROWCAMI 

WTÓRNYMI "KARMIL" 

K. GRZEGORCZYK B. 

KOWALSKI SP.J.

 4,6160

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,1640

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,4960

Aluminium170402  15,4850

Ołów170403  0,2220

Cynk170404  0,8160

Żelazo i stal170405  229,2930

Mieszaniny metali170407  3,5830

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z2509984996221657440SKUP I SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH TERESA 

ROSADA

 5,5000

Aluminium170402  12,0000

Żelazo i stal170405  137,0000

Opakowania z metali1501043015049285591896225FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "BORYS" 

EWELINA ROSZYK

 0,0120

Zużyte opony160103  1,3100

Tworzywa sztuczne160119  0,4100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,6100

Szkło170202  38,4100

Miedź, brąz, mosiądz170401  37,5000

Aluminium170402  0,1900

Żelazo i stal170405  14 898,8100
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Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043110613116681686911ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"EKO-GAB" S.C. G. 

KROPIDŁOWSKI D. 

PIĄSTKA

 4,6000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  15,6900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  0,6000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,7800

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,1400

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  82,2600

Inne niewymienione odpady120199  9,4600

Opakowania z papieru i tektury150101  1 346,2570

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  208,3230

Opakowania z drewna150103  0,0750

Opakowania z metali150104  0,2120

Opakowania wielomateriałowe150105  84,8600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  119,1400

Opakowania ze szkła150107  278,2800

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  3,9800

Zużyte opony160103  42,9740

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  3,2800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  68,2600

Gruz ceglany170102  76,8200
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Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  1,5200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  151,4690

Drewno170201  1,8800

Tworzywa sztuczne170203  16,2200

Odpadowa papa170380  7,9400

Skratki190801  0,6200

Papier i tektura200101  2,4390

Szkło200102  7,9090

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0170

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0270

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,9920

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,4420

Tworzywa sztuczne200139  26,6650

Odpady ulegające biodegradacji200201  38,1600

Odpady wielkogabarytowe200307  62,0710

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  0,3200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023016727037772282048DONIPLAST MARIUSZ 

ŚCIGAŁA

 20,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015700195357660009152PW EGON JÓZEF 

WERDA

 282,1000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  389,7000

Metale żelazne160117  1 473,2000

Żelazo i stal170405  18,2000
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Żelazo i stal1704052515863046221636277PW SKUP I 

SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH PIOTR 

SZCZEPAŃSKI

 22,8600

Metale200140  40,2600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010905517505540085020Zakład 

Usługowo-Handlowy 

ROM Roman Miły

 7,6800

Metale żelazne160117  40,1280

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,5060

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  10,4000

Gruz ceglany170102  19,4400

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,7090

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7070

Aluminium170402  3,4250

Żelazo i stal170405  1 245,3660

Mieszaniny metali170407  5,2060

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,1750

Żelazo i stal1704053115604456661946591Zakład Usługowy sp. c. 

Emilia Powietrzyńska i 

Andrzej Powietrzyński

 15,0200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303082516062546191915190PPUH "BRIPI" PAWEŁ 

BRZOZOWSKI

 1 842,9960

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  12,1400

Opakowania z papieru i tektury150101  1 136,2810

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  237,3260

Zużyte opony1601034111497936961448207ZPHU "KUROPKA" 

PIOTR KUROPKA

 35,8800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013674953366192035516GOLMEX SP. Z O.O.  2 987,5300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  28,4410

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,1160

Mieszaniny metali170407  0,0430
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Opakowania z papieru i tektury15010130033045577729179373D BOX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 128,3600

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016342344837871456675Auto Części Grzegorz 

Kaczmarek

 1,4390

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

1704116304444407890006803F.H.U.I T. LEMPOL 

JACEK ŁĘPECKI 

KAMIENIARSTWO 

LEMPOL

 4,1150

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z5700203207630003831Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i 

Budowlanych 

KOMBUD Sp. z o.o.

 3,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  14,6800

Opakowania ze szkła150107  2,9200

Zużyte opony160103  15,6600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  479,8400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  98,2000

Odpadowa papa170380  13,5200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,4600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,8900

Odpady ulegające biodegradacji200201  67,7400

Odpady wielkogabarytowe200307  99,2600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015701789727641013193Usługi Transportowe 

Ireneusz Paszko Jan 

Szudera

 3,6000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  9,3290

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,8980
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Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,0040

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0050

Opakowania z metali150104  14,0400

Metale żelazne160117  4,0600

Metale nieżelazne160118  0,8220

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  19,1490

Aluminium170402  45,8660

Ołów170403  4,9790

Cynk170404  0,7810

Żelazo i stal170405  997,1830

Mieszaniny metali170407  2,3000

Metale żelazne191202  0,9500

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201044114358897881385149EMABO WALDEMAR 

ŚLEBIODA

 1,3750

Odpady tworzyw sztucznych070213  2 986,4940

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  82,4580

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  211,5400

Inne niewymienione odpady120199  115,0980

Opakowania z papieru i tektury150101  0,5900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,0500

Tworzywa sztuczne160119  31,8100

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0280

Tworzywa sztuczne i guma191204  177,5420

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801110174059105213177038AWAS-SERWIS SP. Z 

O.O.

 1,0000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  4,0000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,4400

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  422,8100

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,2000

Inne niewymienione odpady130899  0,0650

3355



Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,8750

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,3420

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,5290

Tworzywa sztuczne160119  0,0850

Inne niewymienione odpady160199  2,3880

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6860

Inne baterie i akumulatory160605  0,3370

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  227,9400

Odpady niebezpieczne 

częściowo stabilizowane

190304  6,5000

Ciecze z beztlenowego 

rozkładu odpadów 

komunalnych

190603  14,0000

Skratki190801  11,0000
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  2 016,1500

Inne niewymienione odpady190999  2,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105DD20.51.Z2514624829680808615EMPOL SP. Z O.O.  2 964,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010000265778960001712CENTROZLOM 

WROCLAW

 839,6900

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  246,7400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,8180

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,1200

Inne niewymienione odpady120199  410,5050

Opakowania z metali150104  46,8830

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  27,4250

Zbiorniki na gaz skroplony160116  13,4600

Metale żelazne160117  4 785,0070

Metale nieżelazne160118  98,4070

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  66,6200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  21,0490

Miedź, brąz, mosiądz170401  83,1140

Aluminium170402  315,2540

Ołów170403  2,0450

Cynk170404  44,3150

Żelazo i stal170405  46 305,4020

Cyna170406  6,2600

Mieszaniny metali170407  64,8820

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  10,9390

Metale żelazne191202  693,6800

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,8120
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Odpady tworzyw sztucznych0702133802250786222815533TRANS PLAST 

RECYCLING SP. z 

o.o.

 3,8600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  38,2820

Tworzywa sztuczne i guma191204  347,2870

Opakowania z papieru i tektury1501013651215547871892146"WALDI-PLAST" 

PIASEK MONIKA

 2,1200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  21,0400

Opakowania z metali1501042516209986221018906P.H.U. ELŻBIETA 

FOJUD

 3,0590

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,7680

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0310

Aluminium170402  11,5800

Ołów170403  0,0380

Cynk170404  0,0060

Żelazo i stal170405  605,0720

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303083022866179680415732PHU Ekometal 

Krystian Janoszka

 2,3310

Odpady tworzyw sztucznych070213  12,1230

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1,2610

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,4250

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,8460

Opakowania z papieru i tektury150101  837,1250

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  138,3050

Opakowania z drewna150103  0,4400

Opakowania z metali150104  4,3480

Opakowania wielomateriałowe150105  6,5600

Opakowania ze szkła150107  1,0000

Metale nieżelazne160118  24,2130

Szkło160120  14,1000

Inne niewymienione elementy160122  4,8850

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,3150

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,4370

Aluminium170402  83,0340

Ołów170403  0,8600

Cynk170404  0,1190

Żelazo i stal170405  82,4070

Mieszaniny metali170407  0,4140
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2610

Papier i tektura191201  30,0600

Papier i tektura200101  1,4000

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103G51.55.Z5311744477491515495BRENNTAG POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,2860

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  5,4650

Kwasy trawiące110105  79,5220

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  8,9160

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  0,5100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,3920

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,2870

Baterie i akumulatory ołowiowe1606015708687257671456162Przedsiębiorstwo 

Handlowe  KUBA 

Złom-Opał-Wyroby 

Hutnicze-Owoce 

Andrzej Kubiński

 0,1200

Żelazo i stal170405  764,6900

Popioły lotne z węgla1001021460204009522118478Ekotech 3 R sp. z o.o.  4 615,0400

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  17 335,8400
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Żelazo i stal1704052511963656171862361FHU Smok Kazimierz 

Smok

 928,3550

Miedź, brąz, mosiądz1704013021254696172181143VOLY Maciej Woliński  53,1960

Aluminium170402  1 258,3980

Ołów170403  0,9650

Cynk170404  8,7610

Żelazo i stal170405  51,9000

Metale nieżelazne191203  0,7710

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602133010715606182100494Elektryk sp. z o.o.  2,5100

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043026172216652993208Enviro Klaudia Zawal  131,1060

Opakowania z papieru i tektury150101  6,4200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  45,7040

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

1701815701365607640201490FIRMA 

DROGOWO-MOSTOW

A BETONTRYSK 

ANDRZEJ 

RYCKOWSKI

 145,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601634549590PPHU 

AKUMA-SERWIS 

JULIUSZ WIELOCH

 10,7250

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013019438527891619347INSTALATORSTWO 

ELEKTRYCZNE SKUP 

I SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH DARIUSZ 

KUROCZYCKI

 10,3400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  8,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5600

Aluminium170402  3,0400

Żelazo i stal170405  38,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101F45.11.Z4103112636971313650F.U.H. JACEK 

MALEPSZY

 890,0000

Inne frakcje niż wymienione w 

19 10 05

191006  52,2000

Żelazo i stal1704053614997295252617978EIN SOF SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3 202,2100

3360



Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013008761836171454283PPHU MICHALSKI 

ADAM MICHALSKI

 1 013,2000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  166,8000

Odpady spawalnicze120113  429,0000

Metale żelazne160117  245,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1000

Aluminium170402  1,2000

Żelazo i stal170405  3 088,5000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

0202043647365559231700601"ROWAJ" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 797,0200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  217,0100

Inne niewymienione odpady030199  808,7950

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  152,1300

Odpady tworzyw sztucznych070213  202,2500

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  364,4770

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  649,1200

Opakowania z papieru i tektury150101  958,1520

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12 741,5400

Opakowania wielomateriałowe150105  1 001,0100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  97,1360

Opakowania ze szkła150107  80,5000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  24,8810
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  5,8350

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  16,2600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 018,0320

Drewno170201  507,5800

Tworzywa sztuczne170203  140,6200

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  3 253,5800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  189,5800

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  98,7100

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  20 804,5870

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  11 590,1570

Papier i tektura191201  341,6700

Metale żelazne191202  540,9000

Tworzywa sztuczne i guma191204  5 636,9800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  182,7400

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  4 737,0000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  12 046,7610

Papier i tektura200101  18,1740

Tworzywa sztuczne200139  13,7900
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Odpady wielkogabarytowe200307  1 085,9400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026310540657831452116KRUŚ SP.ZO.O. SP.K.  85,6570

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010163642095272312319CELSA "HUTA 

OSTROWIEC" Sp. z 

o.o.

 6 612,4810

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  629,1800

Inne niewymienione odpady120199  77,8900

Opakowania z metali150104  1 225,9630

Metale żelazne160117  16 106,1890

Żelazo i stal170405  53 024,5820

Mieszaniny metali170407  191,8500

Złom żelazny usunięty z 

popiołów paleniskowych

190102  37,7900

Odpady żelaza i stali191001  6,9900

Metale żelazne191202  1 226,8700

Metale200140  197,9200

Opakowania z papieru i tektury1501013022367147792408742SK TRADE SP.ZO.O.  697,0900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  144,2880

Tworzywa sztuczne160119  1,8500

Papier i tektura191201  50,4200

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

1706052109628485971352684EKO24 Barbara 

Plewko

 1 232,3810

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053015606027773186789EUROWARTEX SP. Z 

O.O.

 1,3430

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  268,8000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  169,4700

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,7680

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  13,2270

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  12,7380

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  5,9290

3363



Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  0,3000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  0,2800

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  1,4520

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,5830

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  4,6250

Cząstki i pyły101203  0,0350

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  0,0470

Odpady z produkcji gipsu101381  0,0250

Wybrakowane wyroby101382  0,0200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  68,8590

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  53,2620

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,5680

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,3380

Odpady spawalnicze120113  0,9580

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,0080

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  3,3260

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,2230

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  2,4600

Inne niewymienione odpady120199  17,8900

Opakowania z papieru i tektury150101  8 723,7650
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  389,5530

Opakowania z drewna150103  0,7900

Opakowania z metali150104  19,7500

Opakowania wielomateriałowe150105  54,5690

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  12,8780

Opakowania ze szkła150107  0,7380

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  11,3220

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  2,7740

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  9,3620

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  4,5170

Zużyte opony160103  6,6710

Filtry olejowe160107  4,0090

Płyny hamulcowe160113  0,0100

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,4800

Metale żelazne160117  59,9060

Metale nieżelazne160118  3,1350

Tworzywa sztuczne160119  14,5670

Szkło160120  0,1700
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Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4300

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,6240

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,9260

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,6110

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,7000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1,0100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  19,1300

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1510

Szkło170202  6,7900

Tworzywa sztuczne170203  46,0320

Odpadowa papa170380  8,6890

Miedź, brąz, mosiądz170401  19,4550

Aluminium170402  50,6680

Ołów170403  0,3640

Cynk170404  3,0780

Żelazo i stal170405  1 848,6590

Mieszaniny metali170407  16,0620

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,6710

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  3,1300

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  33,1120

Papier i tektura191201  113,8960

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,3780

Papier i tektura200101  891,2360

Tekstylia200111  3,4000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  22,2210

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  22,9430

Odpady wielkogabarytowe200307  2,8400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DN37.20.Z2504113306180018736PHU "SURBUD" S.C. 

CHABERSKI, 

CHABERSKI

 134,8900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602142505080646220008550ZHU XERO-SERVICE 

MIROSŁAW 

LEŚNIEROWSKI

 6,2960

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,1040

Opakowania z metali1501043023392597671274745Artykuły Masowe 

Usługi Kupno-Sprzedaż 

Maria Wściubiak

 0,8470

Miedź, brąz, mosiądz170401  102,9000

Aluminium170402  361,5000

Żelazo i stal170405  46,0650

Zgary i żużle odlewnicze1010033002801839721064236MAJEWSKI-RECYKLI

NG MACIEJ 

MAJEWSKI

 15,1220

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  111,6660

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1,6400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  104,6990

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  4,2830

Opakowania z papieru i tektury150101  49,5210

Opakowania z metali150104  4,0150

Metale nieżelazne160118  499,8020

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  142,2820

Miedź, brąz, mosiądz170401  224,4230

Aluminium170402  4 148,0490

Ołów170403  26,7230

Cynk170404  18,7560

Żelazo i stal170405  1 826,1860
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Mieszaniny metali170407  36,0990

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  49,8390

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z4100338936961024648PHU HANDEL 

ZŁOMEM ZEON 

HOJNY

 1,1290

Aluminium170402  23,3010

Żelazo i stal170405  689,8500

Odpady zawierające rtęć0604046309991197770003274AQUANET  S.A.  0,0099

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,2620

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,7100

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0200

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  5,7200

Opakowania z papieru i tektury150101  2,2050

Opakowania z drewna150103  0,0500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,0280

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,5550

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0300

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,7140
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  4,0770

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  22,9670

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4200

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1810

Inne baterie i akumulatory160605  1,1290

Szkło170202  0,3600

Tworzywa sztuczne170203  7,7190

Aluminium170402  0,0040

Żelazo i stal170405  309,8000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3680

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  5 700,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  3,3850

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  1 469,3800  937,2000

Opakowania z papieru i tektury1501015705538787641202741TIP-TOP PRZENOŚNE 

SYSTEMY 

SANITARNE 

WYNAJEM SERWIS 

USŁUGI 

ASENIZACYJNE 

MAREK TABAŁA

 6,5100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1300

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,3200

Opakowania ze szkła150107  4,9000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4700
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3920

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,8530

Odpadowa papa170380  44,1200

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  183,7000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  124,2500

Urządzenia zawierające freony200123  0,8400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,7920

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,6730

Odpadowa masa roślinna020103DN37.20.Z4114174959950069904PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

PRZEMYSŁAW 

OLEJNIK

 220,9300

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104  1 048,8200

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  2 703,6100

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204  1 054,4800

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  251,0520

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020305  21,1500

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  110,2800

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  38,5490
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Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  364,9480

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  6,9520

Odpady kory i korka030101  1,8500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  18,2200

Inne niewymienione odpady030199  78,5000

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  959,0000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  7,2900

Inne niewymienione odpady030399  242,8110

Inne niewymienione odpady040199  19,1000

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  66,1400

Odpady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 04 02 19

040220  391,9000

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  7,9790

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  142,2800

Odpady z mokrej obróbki 

wyrobów tekstylnych

040280  24,4600

Inne niewymienione odpady040299  11,9510

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  32,4500

Inne niewymienione odpady061399  4,4000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  296,2300

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  0,0400

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  22,4100

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 504,7380
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Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  0,9800

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,2000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  460,3140

Inne niewymienione odpady070299  106,8910

Przeterminowane środki 

ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,1160

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,1980

Zwroty kosmetyków i próbek070681  4,4000

Inne niewymienione odpady070699  22,8500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,4770

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  16,1030

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  107,2320

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  13,6980

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  3,6840

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  5,0650

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  1,5320

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  10,0200
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Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  8,3000

Inne niewymienione odpady080199  0,1700

Odpady proszków 

powlekających

080201  47,5520

Szlamy wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080202  2,3850

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  1,6200

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  8,6700

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  4,5730

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,9900

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0490

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  1,7130

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  35,9470

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  115,6600

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  2,7800

Aparaty fotograficzne 

jednorazowego użytku bez 

baterii

090110  0,6200

Aparaty fotograficzne 

jednorazowego użytku 

zawierające baterie inne niż 

wymienione w 09 01 11

090112  1,4500

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  82,4400

Popioły lotne z węgla100102  0,3780

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  3,6810

3373



Popioły paleniskowe, żużle i 

pyły z kotłów ze współspalania 

inne niż wymienione w 10 01 14

100115  4,0270

Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż 

wymienione w 10 01 05, 10 01 

07 i 10 01 18

100119  12,2500

Uwodnione szlamy z 

czyszczenia kotłów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100122  0,6000

Zgary i żużle odlewnicze101003  24,4800

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  1,0800

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  174,3600

Cząstki i pyły101203  4,0000

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  0,0250

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101209  6,4090

Inne niewymienione odpady108099  5,7800

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  1,3000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  12,9400

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  6,0000

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,5600

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  11,1000

Zużyty topnik110504  6,1750

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  164,0600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  151,5400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  6,2000
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  50,4860

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,4000

Odpady spawalnicze120113  9,2090

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  35,1400

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  65,7650

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,0830

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  365,7640

Inne niewymienione odpady120199  300,4820

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,1190

Inne oleje hydrauliczne130113  0,4000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0660

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,1200

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  12,6950

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  18,0000

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,0700

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,3390

Opakowania z papieru i tektury150101  4 876,9320

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  20 239,2710

Opakowania z drewna150103  41,6200

Opakowania z metali150104  88,5790

Opakowania wielomateriałowe150105  340,0950

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  6 573,6890

Opakowania ze szkła150107  319,5800
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1 094,7770

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  4,1330

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  371,5890

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  312,4320

Zużyte opony160103  694,8960

Filtry olejowe160107  4,0350

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,1320

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  1,3340

Płyny hamulcowe160113  0,6830

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  2,8430

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  1,2770

Metale żelazne160117  0,2000

Metale nieżelazne160118  2,2210

Tworzywa sztuczne160119  650,2590

Szkło160120  25,1100
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Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  7,8040

Inne niewymienione elementy160122  4,9730

Inne niewymienione odpady160199  6,4300

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  75,4200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,0830

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  7,0310

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0050

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  18,0780

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  4,6800

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  668,5550

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  1,2300

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  9,8510

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  15,4050

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,4280

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,4950

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,3850

Inne baterie i akumulatory160605  0,0140
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Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,4090

Inne niewymienione odpady160799  156,0300

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  30,5000

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  6 922,7500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 515,3320

Gruz ceglany170102  296,5500

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  10 721,1570

Inne niewymienione odpady170182  1 288,7400

Drewno170201  10,6400

Szkło170202  32,1930

Tworzywa sztuczne170203  499,3120

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  0,6050

Odpadowa papa170380  97,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,6600

Aluminium170402  8,6500

Ołów170403  0,5590

Cynk170404  0,1790

Żelazo i stal170405  1 190,5360

Mieszaniny metali170407  0,0250

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  25,2990

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,8670

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  2,0400
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Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  38,3600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  85,7480

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  317,3380

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  43 929,6750

Inne niewymienione odpady190199  103,1200

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  49,9200

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  33,1800

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  9 820,8900

Skratki190801  502,5440

Zawartość piaskowników190802  144,0720

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  40,1700

Inne niewymienione odpady190899  4,1300

Osady z klarowania wody190902  28,7100

Zużyty węgiel aktywny190904  45,0000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,2200

Inne niewymienione odpady190999  2,0600

Papier i tektura191201  115,6610

Metale żelazne191202  188,6790

Tworzywa sztuczne i guma191204  24 526,1330

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  1 174,6600

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  14 358,0160
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  18,7040

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  53 533,2700

Odzież200110  2,7310

Tekstylia200111  14,7000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  11,9810

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,8860

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  11,4310

Tworzywa sztuczne200139  429,7700

Metale200140  0,0040

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  2 209,9470

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  13,3400

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  364,4200

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  196,3900

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  8,2400

Odpady wielkogabarytowe200307  6 422,7320

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  174,6410

Baterie i akumulatory ołowiowe160601F45.32.Z2504308306220023992PH AUTO MOTO 

HALINA 

MACIEJEWSKA

 0,5040

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.57.Z3027618706652994969PW Komex sp. z o.o.  304,5800

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070310  1,0700
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  93,8500

Opakowania z papieru i tektury150101  73,3100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  42,8930

Zużyte opony160103  0,4600

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0090

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,7890

Papier i tektura191201  9,0700

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,3000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106101882017740001454POLSKI KONCERN 

NAFTOWY ORLEN 

S.A.

 0,2700

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043010953066991927510METALIKA 

RECYCLING SP. Z 

O.O.

 1 045,6450

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  112,5600

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  107,1000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  92,2800

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  32,2100

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  3,4390

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  602,1790

Inne niewymienione odpady040299  24,3290
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Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,2000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  137,0910

Zwroty kosmetyków i próbek070681  1,1600

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  166,3050

Odpady proszków 

powlekających

080201  142,5980

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  3,6210

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  621,5500

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  267,3500

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  60,2900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  13,8780

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  6,3230

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  5,2180

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  276,8000

Odpady spawalnicze120113  20,5070

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  49,9630

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  794,1890

Inne niewymienione odpady120199  386,1020

Inne oleje hydrauliczne130113  0,2000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,2480

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  24,1840

Opakowania z papieru i tektury150101  12 051,8890

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10 689,0060
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Opakowania z drewna150103  79,2400

Opakowania z metali150104  382,4430

Opakowania wielomateriałowe150105  1 639,0200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  213,4800

Opakowania ze szkła150107  1 149,9400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  473,1370

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  12,7690

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1 469,4690

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  40,1990

Zużyte opony160103  450,7430

Filtry olejowe160107  4,4720

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,1320

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  1,6360

Płyny hamulcowe160113  3,4560

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  1,6950

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  3,1990
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Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,0030

Metale żelazne160117  0,1200

Metale nieżelazne160118  2,2170

Tworzywa sztuczne160119  88,8740

Szkło160120  31,3280

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,2990

Inne niewymienione elementy160122  12,0270

Inne niewymienione odpady160199  12,2470

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,2320

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  12,3470

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  389,2300

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,6130

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  16,4850

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  579,0660

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,6540

Inne baterie i akumulatory160605  0,0160

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2 976,9200

Drewno170201  39,6700

Szkło170202  22,6200

Tworzywa sztuczne170203  3,8750

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  26,9200

Odpadowa papa170380  402,2600

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0050
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Aluminium170402  13,8600

Żelazo i stal170405  336,8030

Mieszaniny metali170407  0,0250

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,8090

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,7510

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  73,2400

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  12 619,7800

Złom żelazny usunięty z 

popiołów paleniskowych

190102  2,5800

Skratki190801  250,8020

Zużyty węgiel aktywny190904  0,4500

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,4800

Papier i tektura191201  1 460,1500

Metale żelazne191202  2 074,6600

Tworzywa sztuczne i guma191204  18 993,8670

Szkło191205  1 332,7900

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  6 600,6400

Tekstylia191208  5 357,7400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  73 232,5000

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  79 421,7860

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  83 501,2630

Papier i tektura200101  31,7170

Szkło200102  21,0720

Odzież200110  1,9750

Tekstylia200111  7,3470

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  775,6670

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  158,7200

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  41,6000
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Odpady wielkogabarytowe200307  839,0820

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  47,1870

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053002379007772927284BŁAŻEJ 

SKOWROŃSKI 

PRZEDSIEBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

'BIOSTAL'

 24,3200

Opakowania z papieru i tektury150101  29,2840

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,7550

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602131002343807282628031QUADRA-NET SP. Z 

O.O.

 81,7750

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  512,7720

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013675492797831760390DK Recykling sp. z 

o.o. sp. k

 3 398,9200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  3 831,8500

Żelazo i stal170405  9 039,0300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013406631195542376626PAW-MET Anna 

Gołębiewska

 0,5380

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,3700

Opakowania z papieru i tektury150101  29,4860

Opakowania z metali150104  14,0910

Metale nieżelazne160118  7,3560

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,1350

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  14,8860

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,6090

Aluminium170402  17,3300

Ołów170403  0,8410

Cynk170404  1,2740

Żelazo i stal170405  68,9700

Mieszaniny metali170407  5,4060

Metale nieżelazne191203  0,0790

Papier i tektura200101  62,1990
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602142515962256191226869ADABET24 Beata 

Pawlak

 33,6000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  24,3000

Inne baterie i akumulatory160605  6,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

1001805715016657630001772Instalatorstwo 

Sanitarne, Ogrzewanie 

i Ślusarstwo Daniel 

Turostowski

 1 173,7200

Gruz ceglany170102  15,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  95,0000

Odpadowa masa roślinna020103G51.57.Z6312472849720921661RAN-SYNCHRON 

SP.ZO.O.

 24,2400

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  99,1560

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  6,0000

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  0,6370

Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

030205  13,5000

Inne niewymienione odpady030399  4,0990

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,1680

Inne niewymienione odpady070299  4,5100

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,7420

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  2,8370

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  1,6000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  6,5550
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Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  6,5670

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,0350

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,4000

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  3,5300

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0760

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  1,0500

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 03 19

100320  219,5560

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  0,9500

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  892,9210

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  30,1700  0,0000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,3300

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  1,2000

Wodne ciecze myjące120301  109,6900  0,0000

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  1,0150

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  5,4000

Inne oleje hydrauliczne130113  3,7400
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Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  4,6050

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  256,6250

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  0,1500

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  7,7950

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  5,0000

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  166,7650

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  14,6900

Olej opałowy i olej napędowy130701  9,1300

Opakowania z papieru i tektury150101  6,4200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,3600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  34,9100

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  34,2110

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  14,9900
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Zużyte opony160103  25,2550

Filtry olejowe160107  22,6630

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0620

Płyny hamulcowe160113  0,5520

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  9,4560

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  3,6980

Tworzywa sztuczne160119  23,0420

Szkło160120  13,3880

Inne niewymienione elementy160122  6,3680

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,7930

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,7150

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,0300

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  3,4100

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  564,4840

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4150

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0300

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  81,1070  0,0000

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  117,2800  0,0000

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  511,2950  0,0000

Tworzywa sztuczne170203  0,0180

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,0120
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  24,2000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  16,3750  0,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,0410

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056342638307772619364ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

SUCHY LAS SP.ZO.O.

 0,5400

Opakowania z papieru i tektury150101  31,8800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  34,9000

Opakowania ze szkła150107  5,8000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  38,1040

Zużyte opony160103  41,6400

Filtry olejowe160107  0,0200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1350

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,2660

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  500,0000

Gruz ceglany170102  30,0000

Odpadowa papa170380  3,9200

Żelazo i stal170405  12,7440

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  212,8200

Urządzenia zawierające freony200123  2,7620

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,3200
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  26,7660

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  44,3480

Odpady ulegające biodegradacji200201  302,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  255,1200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213N85.14.F1408308131070006830AFFIDEA 

ONKOTERAPIA 

SP.ZO.O. 

MIĘDZYNARODOWE 

CENTRUM 

ONKOTERAPII

 0,0080

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  2,0000

Zużyte opony160103DH25.12.Z0107901935291001649ATB TRUCK S.A.  16 988,0700

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  12 224,3400

Opakowania z papieru i tektury1501016302462077791006639P.H.U.  "MAFRA"  

MARLENA  

SZYMANKIEWICZ

 70,6000

Opakowania z metali150104  13,6000

Metale żelazne160117  13,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,5000

Aluminium170402  39,7000

Ołów170403  1,3000

Cynk170404  2,5000

Żelazo i stal170405  627,5000

Papier i tektura200101  115,8000

Metale200140  191,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023005184896981608080DAMIAN NOWAK 

"ECO RECYKL"

 2,0700
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Opakowania z metali150104  2,6280

Metale żelazne160117  58,5330

Metale nieżelazne160118  6,2490

Inne niewymienione elementy160122  249,1420

Inne niewymienione odpady160199  64,1510

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  27,3860

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,0630

Aluminium170402  29,5750

Ołów170403  0,2900

Cynk170404  0,3030

Żelazo i stal170405  582,4170

Mieszaniny metali170407  120,3430

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  333,8680

Opakowania z metali1501043626428967661391308Skup Surowców 

Wtórnych i Metali 

Kolorowych Piotr 

Królczyk

 4,5410

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,7520

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,0130

Aluminium170402  4,4930

Ołów170403  0,0420

Cynk170404  0,0630

Żelazo i stal170405  272,5150

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130003759706220006404SPÓŁDZIELNIA 

ROLNICZO-HANDLOW

A "ROLNIK"

 0,2880

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013002177245140215708STALMET Irena 

Matyjaszczyk

 13,2500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0290

Opakowania z metali150104  0,2860

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3290

Aluminium170402  1,9150

Żelazo i stal170405  247,0390
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201019306448908940006646"STANLEY 

FASTENING 

SYSTEMS POLAND" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 16,0900

Opakowania z papieru i tektury150101  8,5000

Opakowania z drewna150103  5,4600

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,5200

Drewno170201  8,4000

Metale żelazne1601172783000056452344899PROGRES SECURITY 

S.C.

 141,0700

Żelazo i stal170405  352,2500

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307G51.57.Z5700404527651128437SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH - 

HANDEL HALINA 

KUTKOWSKA

 4,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  2,6200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2700

Opakowania z papieru i tektury150101  148,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,5000

Opakowania z metali150104  12,3200

Opakowania ze szkła150107  27,0000

Metale żelazne160117  6,2400

Metale nieżelazne160118  2,4400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,2500

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,9000

Aluminium170402  14,5700

Ołów170403  0,3900

Cynk170404  0,9600

Żelazo i stal170405  504,9100

Opakowania z papieru i tektury1501013658991537772848604PHU Ol-Stal Adrian 

Wartecki

 45,6700

Opakowania z metali150104  4,9140

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,5400

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,4290

Aluminium170402  8,1750

Ołów170403  0,2250

Cynk170404  0,3000
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Żelazo i stal170405  180,7420

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1560

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101F45.11.Z3013226476222578843ZŁOMEX PATRYK 

GRUSZKA

 109,0100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  160,0700

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,7700

Opakowania z papieru i tektury150101  91,0800

Opakowania z metali150104  30,4390

Metale nieżelazne160118  14,1670

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  428,1730

Miedź, brąz, mosiądz170401  34,7570

Aluminium170402  93,5500

Ołów170403  0,3950

Cynk170404  2,2220

Żelazo i stal170405  1 874,0580

Cyna170406  0,0070

Mieszaniny metali170407  19,1310

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  30,3830

Papier i tektura191201  71,9000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702803023012169950225913ZAKŁAD 

PRODUJKCYJNO-UJS

ŁUJGOWY "MD" 

MAREK KASPRZYK, 

DAWID DUDZIAK

 214,7900

Opakowania z papieru i tektury1501012509825126171959416PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANZOWE 

METKAR S.C. M.A. 

URBAN

 171,6700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  69,9800

Metale nieżelazne160118  3,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,2000

Aluminium170402  58,0900

Ołów170403  0,3000

Cynk170404  0,7000

Żelazo i stal170405  1 563,8700

Papier i tektura191201  122,2600
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z3010451657661685688SKUP ZŁOMU I 

METALI 

KOLOROWYCH 

KRZEMIŃSKA 

MONIKA

 9,7790

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  21,7270

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101  19,4050

Opakowania z metali150104  12,7530

Metale żelazne160117  20,1330

Metale nieżelazne160118  4,4820

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,6840

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,6020

Miedź, brąz, mosiądz170401  36,6980

Aluminium170402  84,3860

Ołów170403  10,4690

Cynk170404  3,2180

Żelazo i stal170405  2 542,9130

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  19,8170

Papier i tektura191201  0,7980

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z6310752167871004252TRANSPORT 

CIĘŻAROWY HANDEL 

USŁUGI PIOTR PUK

 42,9110

Opakowania z metali150104  6,3690

Opakowania ze szkła150107  5,5570

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,2640

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,5580

Aluminium170402  12,1110

Ołów170403  0,0590

Cynk170404  0,4140

Żelazo i stal170405  567,8610

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,2370

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  12,5230
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,1620

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043002680586172195754RPM sp. z o.o.  0,1000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  11,2230

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  42,3020

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  1 237,5900

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  4 424,2250

Inne niewymienione odpady030399  25,1300

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  21,7410

Inne niewymienione odpady040299  7,5500

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1580

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  45,9000

Opakowania z papieru i tektury150101  38 639,4150

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 469,3130

Opakowania z drewna150103  113,8740

Opakowania z metali150104  30,3830

Opakowania wielomateriałowe150105  24,8700

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  188,5570

Opakowania ze szkła150107  9,4070

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  2,7410

Zużyte opony160103  0,3600

Metale żelazne160117  11,0740

Tworzywa sztuczne160119  1,2000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,7620
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0200

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,0100

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0030

Inne baterie i akumulatory160605  0,5080

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0290

Aluminium170402  3,1200

Cynk170404  1,2420

Żelazo i stal170405  246,5890

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0290

Papier i tektura191201  96,4940

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  18,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

1602115700072657630006864ZIWAKO Zieńko & 

Kościelnik Sp. j.

 0,7400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3420

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501069303213208951744690KOMPUTRONIK 

BIZNES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0500

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  11,3900

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680DG24.66.Z3103006246661187228P.P.H. "SKOBROL" 

JOLANTA  

KRZYŻAŃSKA

 143,0000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  182,0000
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B2504252726220018324Turex sp. j. Dominik i 

Katarzyna Turowcy 

(dawniej TUREX S.J. 

BOGDAN I DOMINIK 

TUROWSKI)

 0,5760

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301056320982777770008248PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH  

ARTUR  ZYS

 68,3200

Odpady tworzyw sztucznych070213  393,7000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  237,7000

Metale żelazne160117  7,0700

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  176,0800

Gruz ceglany170102  66,5200

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  347,0000

Opakowania z metali1501043027663757791945952Vega Barbara 

Jenczmionka

 2,1610

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,9780

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,1170

Aluminium170402  8,9190

Ołów170403  0,1160

Cynk170404  1,1270

Żelazo i stal170405  162,6500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,5320

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012515467306211119304PPHU MAREK 

KURGANIAK

 0,1180

Opakowania z papieru i tektury150101  36,9370

Opakowania z metali150104  33,5280

Metale nieżelazne160118  0,0360

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,7940

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  132,1890

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,2370

Miedź, brąz, mosiądz170401  60,4370

Aluminium170402  105,2110
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Ołów170403  1,7420

Cynk170404  3,3380

Żelazo i stal170405  1 267,2600

Cyna170406  0,0060

Mieszaniny metali170407  28,5500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  16,0510

Papier i tektura191201  82,1910

Papier i tektura200101  5,7050

Szkło200102  21,1790

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  34,4620

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201042500511856221283459SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

ANDRZEJ NOWACKI

 129,3000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  164,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  553,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  190,6000

Opakowania z metali150104  6,8000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  24,3000

Opakowania ze szkła150107  38,2000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2600

Inne baterie i akumulatory160605  0,1100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  320,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,2740

Tworzywa sztuczne200139  0,7000

Opakowania z metali1501043028030766222546010Paweł Gdula Staldrew  0,8504

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,8720

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,4592

Aluminium170402  2,8123

Cynk170404  0,0491

Żelazo i stal170405  256,4462

3400



Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304DN37.10.Z3000892617772855490ECER RECYKLING 

SP. Z O.O.

 270,5900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  14,1000

Inne niewymienione odpady030199  11,6000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  6,8600

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  278,0600

Inne niewymienione odpady040199  10,6200

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  27,7800

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  122,1560

Inne niewymienione odpady040299  403,7500

Odpady tworzyw sztucznych070213  556,6280

Inne niewymienione odpady070299  2,9520

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  0,5100

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  78,3790

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  15,5530

Inne niewymienione odpady120199  36,3060

Opakowania z papieru i tektury150101  135,3400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  426,4900

Opakowania z drewna150103  3,3700

Opakowania wielomateriałowe150105  847,5000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  69,8700

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  41,5340

Tworzywa sztuczne160119  0,7500
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  17,2500

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  681,2300

Tworzywa sztuczne170203  2,7600

Papier i tektura191201  23,9700

Tworzywa sztuczne i guma191204  13 877,4900

Tekstylia191208  391,0600

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  203,6900

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  609,3300

Odpady wielkogabarytowe200307  20,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606015702184607631006122ZAKŁADY 

ELEKTROCHEMICZNE 

" ALCO - MOT " SP. Z 

O.O.

 3,9260

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602143004435509721147850"CHIC M.DZIURŁAJ 

D.URBAN SPÓŁKA 

JAWNA"

 8,8400

Żelazo i stal1704053010839356681930883PHU "JAGO-BIS" 

Goździkiewicz Sp. j.

 39,7800

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501060013192937830000889przedsiębiorstwo 

innowacyjno 

wdrożeniowe 

LUBANTA S.A.

 2,2400

Opakowania z papieru i tektury150101DN37.10.Z3100204396660010723P.H.U. "JOLMAR" JAN 

BALCER

 32,0800

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,1600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,0160

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,4680

Aluminium170402  14,1360

Żelazo i stal170405  1 193,4320

Papier i tektura191201  18,6800

Metale nieżelazne191203  4,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,9800
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,6240

Opakowania z metali1501043001594417641750098FIRMA STRĄG IRENA 

CICHA

 14,0760

Metale żelazne160117  1 401,0070

Metale nieżelazne160118  96,1810

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6300

Aluminium170402  1,9980

Żelazo i stal170405  41,7740

Metale żelazne191202  160,2170

Metale nieżelazne191203  0,6000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012515282936191210153HANDEL OBWOŹNY 

ART. PRZEMYSŁOWO 

MOTORYZACYJNE 

WIESŁAW 

STEMPNIEWICZ

 0,4970

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013615205765291806525Collect Points sp. z 

o.o. sp.k.

 0,3970

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,0680

Opakowania z metali150104  11,9620

Metale żelazne160117  2,2680

Metale nieżelazne160118  48,9170

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  164,0650

Miedź, brąz, mosiądz170401  396,8640

Aluminium170402  469,2910

Ołów170403  12,6470

Cynk170404  26,5150

Żelazo i stal170405  130,8990

Cyna170406  0,1060

Mieszaniny metali170407  115,3400

Metale nieżelazne191203  18,5100

Odpady tworzyw sztucznych0702133004432836221229135RECYPLAST 

RYSZARD WOŹNIAK

 7,0500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  113,3800

Tworzywa sztuczne160119  54,2800

Żelazo i stal1704050033750026180013880Handel Artykułami do 

Produkcji Rolnej 

Krystyna Filipowska

 13,2200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033664576586681152090Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

VEGA Jan Gębka

 0,3820
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Opakowania z metali150104  2,2980

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,9380

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,9820

Aluminium170402  3,2660

Żelazo i stal170405  114,8100

Opakowania z papieru i tektury1501015705242797630003624PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z 

O. O.

 13,9000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,6200

Zużyte opony160103  20,9000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  333,1000

Szkło170202  19,4000

Tworzywa sztuczne170203  24,8000

Odpadowa papa170380  2,8000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  23,9000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  1,4000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  47,7000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  25,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  137,8000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

1201042505820896181025224 Skup i sprzedaż 

złomu metali 

nieżelaznych Agata 

Tokarska

 75,6800

Opakowania z metali150104  3,6460

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,0790

Aluminium170402  10,9740

Cynk170404  1,6000

Dział 4. Gospodarowanie odpadami

a) Odzysk w instalacji lub urządzeniach

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Rodzaj odpadówKod 

odpadów

ProcesPosiadacz odpadów

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPHU 

"TURPLAST-BIS", 

KAWĘCZYN

 358,0000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  9,8000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  36,2000

Tworzywa sztuczne i guma191204  18,6100

suma  422,6100

OGÓŁEM  422,6100

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3PRZEDSIĘBIORSTWO  

ROLNO-PRZETWÓRCZ

E  MAREK  

SZAFRAŃSKI, 

KONARZEWO

 708,8690

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  594,1700
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Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  222,4010

suma  1 525,4400

OGÓŁEM  1 525,4400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZAKŁAD HANDLOWY 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY SPÓŁKA 

JAWNA MAREK I 

STANISŁAW 

RASZEWSCY, 

Kawęczyn

 78,0950

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,0700

suma  78,1650

OGÓŁEM  78,1650

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO LINDNER 

ZBIGNIEW LINDNER, 

WĄGROWIEC

 135,0000

suma  135,0000

OGÓŁEM  135,0000

Opakowania z drewna150103R1PRODUKCJA PALET 

HANDEL I USŁUGI  

J.KOWAL&W.CIOŁEK  

CZAJKÓW, 

 50,0000

suma  50,0000

Opakowania z drewna150103R12  710,4800

suma  710,4800

OGÓŁEM  760,4800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12DAMIAN PAWLAK 

DWCAR, Poniec

 2 390,0270

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  41,7500

suma  2 431,7770

OGÓŁEM  2 431,7770

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "DYMEK" DAMIAN 

WĘCŁAWIAK, ŚRODA 

WLKP.

 2 023,2680
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  862,8500

suma  2 886,1180

OGÓŁEM  2 886,1180

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1MEBLE-LASKI 

Kaczorowski Sp. K., 

LASKI

 40,0000

suma  40,0000

OGÓŁEM  40,0000

Metale nieżelazne160118R4Frontal Aluminium sp. z 

o.o. sp.k., Konin

 1 162,4820

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,6080

Aluminium170402  3 300,5330

Metale200140  0,8450

suma  4 466,4680

OGÓŁEM  4 466,4680

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910R4ODLEWNIA ŻELIWA 

"DRAWSKI" S.A., 

DRAWSKI MŁYN

 21,6000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  149,8000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  253,5200

Metale żelazne160117  202,9750

Żelazo i stal170405  6 110,8900

Metale żelazne191202  1 054,5470

Metale200140  1,6100

suma  7 794,9420

OGÓŁEM  7 794,9420

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1MEBLEX SP. Z O.O., 

KALISZ

 37,0000

suma  37,0000

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070203R12  11,8000

suma  11,8000

OGÓŁEM  48,8000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12OLKA EDYTA GAŁACH, 

SOŚNIE

 4 003,0600

suma  4 003,0600

OGÓŁEM  4 003,0600
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Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

150111R12ZAKŁAD USŁUGOWO 

HANDLOWY MARIUSZ 

WOLNY, OBORNIKI

 0,6540

suma  0,6540

OGÓŁEM  0,6540

Odpady ulegające biodegradacji200201R3REMONDIS AQUA 

TRZEMESZNO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Trzemeszno

 229,4000

Odpady z targowisk200302  2,4000

suma  231,8000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  3,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  482,6000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  12,7000

suma  498,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  45,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  62,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  126,8000

Opakowania ze szkła150107  189,1000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  4 329,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  173,9000

suma  4 926,4000

OGÓŁEM  5 656,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5KRUSZ-BUD JACEK 

KOSTECKI SP.J., 

POZNAŃ

 4 748,2000

Gruz ceglany170102  435,0000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  100,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  4 923,0000

Inne niewymienione odpady170182  3 220,0000

suma  13 426,2000

OGÓŁEM  13 426,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3ANITECH MACIEJ 

KACZMAREK, 

GRODZISK WLKP.

 99,0000
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suma  99,0000

OGÓŁEM  99,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1MEBLOMIR SP. Z O.O., 

WIERUSZÓW

 16,1000

suma  16,1000

OGÓŁEM  16,1000

Inne niewymienione odpady190899R12PRZEDSIEBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O. W KONINIE, 

KONIN

 28,1200  0,6420

suma  28,1200  0,6420

OGÓŁEM  28,1200  0,6420

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1STOLARSTWO JAN 

KAMOŚ, GRĘBANIN 

43B

 19,0000

suma  19,0000

OGÓŁEM  19,0000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12CMC POLAND SP. Z 

O.O., Zawiercie

 430,1800

Metale żelazne160117  2 733,9710

Żelazo i stal170405  4 636,6590

Mieszaniny metali170407  2,5500

Metale żelazne191202  1 661,2100

suma  9 464,5700

OGÓŁEM  9 464,5700

Odpadowa masa roślinna020103R3Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna, Dolnik

 115,6800

suma  115,6800

OGÓŁEM  115,6800

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R12Roman Chmara Karex 

Przedsiębiorstwo 

Drogowo Inżynieryjne, 

Kalisz

 100,2400

suma  100,2400

OGÓŁEM  100,2400

Metale żelazne160117R12COGNOR SPÓŁKA 

AKCYJNA, Poraj

 85,4710

Żelazo i stal170405  4 997,3370

Metale200140  260,0000

suma  5 342,8080

OGÓŁEM  5 342,8080
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE "ROLBUD" 

MICHAŁ MICHALAK, 

LUBOMIERZ

 601,9840

suma  601,9840

OGÓŁEM  601,9840

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1MATERIAŁY 

BUDOWLANE 

"WESOŁEK" SP.Z 

O.O., CHOCICZA

 9,9800

Opakowania z drewna150103  6,8850

suma  16,8650

OGÓŁEM  16,8650

Opakowania z papieru i tektury150101R3"FOL-KAR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Kłecko

 0,4200

suma  0,4200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,8200

Odpadowa masa roślinna020103R3MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNALNY SP. Z 

O.O., CZARNKÓW

 4,8000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  1,2000

Inne niewymienione odpady030399  5,2000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  2,3000

Skratki190801  1,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  2 637,8000  260,3000

suma  2 652,5000  260,3000

OGÓŁEM  2 652,5000  260,3000

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4IBP INSTALFITTINGS 

SP. Z O.O., POZNAŃ

 598,4900

suma  598,4900

OGÓŁEM  598,4900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"ALKOM" FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MGR INŻ. HENRYK 

SIENKIEWICZ, POZNAŃ

 145,7500

3410



Gruz ceglany170102  19,9100

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  70,4200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  4 187,5500  0,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  83,7800

suma  4 507,4100  0,0000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R12  43,7100

Odpady tworzyw sztucznych070213  91,7850

Opakowania z papieru i tektury150101  1 042,8140

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  300,7770

Opakowania z metali150104  0,1000

Opakowania wielomateriałowe150105  27,8400

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  748,9310

Opakowania ze szkła150107  8,0200

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  0,8000

Zużyte opony160103  8,1000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  49,3000

Tworzywa sztuczne170203  4,6200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  1 263,9680

Tworzywa sztuczne i guma191204  26,4800

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  278,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  125,2000

Papier i tektura200101  1 029,2000

Szkło200102  141,8600

Tworzywa sztuczne200139  1 147,3200

Odpady wielkogabarytowe200307  570,8200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  426,8700

suma  7 337,3150

OGÓŁEM  11 844,7250  0,0000

Odpadowa masa roślinna020103R3"EKOPOZ" SP.Z O.O., 

BOLECHOWO

 685,7700

Opakowania z drewna150103  125,9900

Drewno170201  2 269,3100
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Inne niewymienione odpady190599  29,4000

suma  3 110,4700

Inne niewymienione odpady030199R12  47,3600

Opakowania z drewna150103  251,2000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  10,6400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  871,1640

Odpady wielkogabarytowe200307  1 291,6300

suma  2 471,9940

OGÓŁEM  5 582,4640

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA HANDLOWA 

,,EKO-MAR" MARCIN 

SZCZESIAK, LEŚNICA

 603,2710

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  10,5200

suma  613,7910

OGÓŁEM  613,7910

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R3Zakład Produkcji Folii i 

Opakowań Foliowych 

"Folkolor" Sylwester 

Doruch, Brzeziny

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Opakowania ze szkła150107R5KLAR Glass sp. z o.o., 

Pobiedziska

 1 882,1700

suma  1 882,1700

OGÓŁEM  1 882,1700

Opakowania z papieru i tektury150101R12KOR-MAR  WIESŁAW  

NAGŁY SKUP I 

SPRZEDAŻ, CHOCICZA

 53,4460

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  435,6990

suma  489,1450

OGÓŁEM  489,1450

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R11Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o. o., 

Buk

 190,3000

Gruz ceglany170102  40,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  560,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  125,0000
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suma  915,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R13  866,6200  195,9400

suma  866,6200  195,9400

OGÓŁEM  1 781,9200  195,9400

Opakowania z papieru i tektury150101R3"KABLONEX" Nawroccy 

spółka jawna, Podanin

 47,9500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  224,2800

suma  272,2300

OGÓŁEM  272,2300

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3WYTWÓRNIA PAPIERU 

TOALETOWEGO 

"EKO-KLAN" SP. Z 

O.O., MARGOŃSKA 

WIEŚ

 1 794,6700

Opakowania z papieru i tektury150101  2 733,0200

Papier i tektura191201  796,3200

Papier i tektura200101  229,8700

suma  5 553,8800

OGÓŁEM  5 553,8800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Usługowy Roman 

Słuszczak & 

Włodzimierz Czyż, 

Rokietnica

 500,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 000,0000

suma  2 500,0000

OGÓŁEM  2 500,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5ZUKiT HENRYK 

SIWIŃSKI, ROGOŹNO

 961,0400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  225,1800

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  58,7400

suma  1 244,9600

OGÓŁEM  1 244,9600

Odpadowa masa roślinna020103R3ZAKŁAD 

ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW, POZNAŃ

 630,9000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  14,7000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  9 867,1200
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Odpady ulegające biodegradacji200201  37 425,7200

Odpady z targowisk200302  567,5200

suma  48 505,9600

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908R5  90,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  6 319,7000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,8000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  160 601,1000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  11 119,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  83,9000

suma  178 215,3000

Odpady wielkogabarytowe200307R12  8 196,9000

suma  8 196,9000

OGÓŁEM  234 918,1600

Wybrakowane wyroby101382R5POZ - BRUK  SP.Z O.O. 

Spółka Jawna, SOBOTA

 8 516,5000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  2,9000

Osady z klarowania wody190902  8,0700  0,0000

suma  8 527,4700  0,0000

OGÓŁEM  8 527,4700  0,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZESPÓŁ ELEKTROWNI 

PĄTNÓW-ADAMÓW-K

ONIN, KONIN

 24 803,8200

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  3 875,1400

suma  28 678,9600

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5  1 207,4800

suma  1 207,4800

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10  45,3400  41,3710

suma  45,3400  41,3710

OGÓŁEM  29 931,7800  41,3710
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA HANDLOWA 

"RAWAL" WALDEMAR 

RATAJCZAK 

SKŁADNICA KASACJI 

POJAZDÓW, GÓRA

 143,7600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  2,9460

suma  146,7060

OGÓŁEM  146,7060

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Produkcja, Usługi, 

Handel, Tartak 

KRZYSZTOF KOWAL, 

Krucz

 47,3000

suma  47,3000

OGÓŁEM  47,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USŁUGOWA 

"HIMAX" HIERONIM 

WINIARSKI, RAKÓW

 30,0000

suma  30,0000

OGÓŁEM  30,0000

Popioły lotne z węgla100102R5EKOTECH INŻYNIERIA 

POPIOŁÓW SP. Z O.O., 

Warszawa

 180 586,0500

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)101306  2 596,6600

suma  183 182,7100

OGÓŁEM  183 182,7100

Odpadowa masa roślinna020103R3RZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE 

"SERAFIN" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Szklarka 

Przygodzicka

 12 022,8000

Odchody zwierzęce020106  9 368,5000

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  3 164,2000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  2,1000

Odpadowa serwatka020580  59,5000
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suma  24 617,1000

OGÓŁEM  24 617,1000

Odpady kory i korka030101R1P.H.U. "TARSTOL 2 

"MAREK GŁĄB, GOLA

 36,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  90,0000

suma  126,5000

OGÓŁEM  126,5000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5P.P.H.U. "STROPEX" 

SP. J., Fabianów

 9 199,0000

suma  9 199,0000

OGÓŁEM  9 199,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12MIROSTAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, MOSINA

 551,9490

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  1,7000

suma  553,6490

OGÓŁEM  553,6490

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-HANDEL 

CENTRUM  

KROTOSKI-CICHY  S.J., 

WYSOGOTOWO

 792,2280

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)160110  0,7790

Tworzywa sztuczne160119  37,3750

Inne niewymienione elementy160122  33,3170

suma  863,6990

OGÓŁEM  863,6990

Odpady tworzyw sztucznych070213R3SPÓŁKA SZYMAŃSCY 

S.C., PYZDRY

 60,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  55,0000

suma  115,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  37,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  30,0000

Tworzywa sztuczne160119  45,0000

suma  112,0000

OGÓŁEM  227,0000
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Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12ENERGO-TRANS-MET 

SPÓŁKA JAWNA 

W.ĆWIEK I 

WSPÓLNICY, 

PRZYKONA

 1 697,8540

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 225,8320

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  150,0000

Mieszaniny metali170407  211,0000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  64,5600

suma  4 349,2460

OGÓŁEM  4 349,2460

Odchody zwierzęce020106R3LIMAX KOMPOST SP. Z 

O.O., ŻODYŃ

 20 240,9000

suma  20 240,9000

OGÓŁEM  20 240,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

"POLSPORT" SP. z 

O.O., SZAMOCIN

 442,0000

suma  442,0000

OGÓŁEM  442,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Stacja Demontażu 

Pojazdów M&W s.c. 

Mączka Mirosław, 

Mączka Wanda, 

Namysłaki

 1 588,5440

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  250,4780

suma  1 839,0220

OGÓŁEM  1 839,0220

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ROL HENRYK 

SZCZEŚNIAK, 

Kościelec

 699,5440

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  51,5800

suma  751,1240

OGÓŁEM  751,1240

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

100107R5ELEKTROWNIA 

PĄTNÓW II SP. Z O.O., 

KONIN

 202 372,5000

3417



Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  475,2000  248,0570

suma  202 847,7000  248,0570

OGÓŁEM  202 847,7000  248,0570

Osady z klarowania wody190902R11MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O., WĄGROWIEC

 70,0000  0,0000

suma  70,0000  0,0000

OGÓŁEM  70,0000  0,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5PPH "Dakar" 

Włodzimierz 

Szczodrowski, Wieczyn

 160,0000

suma  160,0000

OGÓŁEM  160,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12FIRMA KRÓLCZYK 

TOMASZ KRÓLCZYK, 

OBORNIKI

 5,4660

suma  5,4660

OGÓŁEM  5,4660

Odpadowe piaski i iły010409R11BETONIARNIA NOWAK 

Sp. z o. o. Sp. k., 

Pierwoszewo

 3 360,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  419,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 133,0000

suma  5 912,0000

OGÓŁEM  5 912,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5P.U.H. BETONIARNIA 

SP.J. KAZIMIERZ 

SZYMAŃSKI, 

KAZIMIERZ 

JAŚKOWIAK ŚMIGIEL, 

ŚMIGIEL

 920,0000

suma  920,0000

OGÓŁEM  920,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPHU PLAST-MET 

SEBASTIAN 

PODOLSKI, WRZEŚNIA

 30,9310

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  33,0450

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  94,3750

3418



Tworzywa sztuczne160119  52,7000

Tworzywa sztuczne i guma191204  71,8910

suma  282,9420

OGÓŁEM  282,9420

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R5ZAKŁAD BELLA 

MARIUSZ BELLA, 

 0,1800

suma  0,1800

OGÓŁEM  0,1800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ANDREWEX, 

TULISZKÓW

 1 920,0000

suma  1 920,0000

OGÓŁEM  1 920,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Meble "ELMAR" 

JERCZYŃSCY Sp. j., 

JANKOWY

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5EKO-TOM TURGUŁA 

SPÓŁKA JAWNA, 

BOLECHOWO

 247,5800

Gruz ceglany170102  38,4000

Inne niewymienione odpady170182  189,2100

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  13 827,0200

suma  14 302,2100

Opakowania wielomateriałowe150105R12  353,6000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 143,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 358,6000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  9 957,6200

suma  15 813,3200

OGÓŁEM  30 115,5300

Odpadowa masa roślinna020103R3ELEKTROWNIA 

BIOGAZOWA CYCHRY 

SP.ZO.O., POZNAŃ

 28 566,7300

Odpady z mycia i przygotowywania surowców020201  372,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  3 860,2100

Inne niewymienione odpady020399  174,0000
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Wysłodki020480  500,4000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  27 659,2400

suma  61 132,5800

OGÓŁEM  61 132,5800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R5Gmina Koźmin Wlkp., 

Koźmin Wlkp.

 22 370,3000

suma  22 370,3000

OGÓŁEM  22 370,3000

Żelazo i stal170405R4Odlewnia Żeliwa 

Dobramyśl s.c. 

Skrzypczak Adam, 

Kędzierski Marcin, 

Skrzypczak Hubert, 

Kędzierska Irena,, 

Dobramyśl 8a

 974,5370

suma  974,5370

OGÓŁEM  974,5370

Szkło191205R5Philips Lighting Poland 

sp. z o.o., Piła

 68,0000

suma  68,0000

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12  272,7440

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  692,1570

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć200121  18,5740

suma  983,4750

OGÓŁEM  1 051,4750

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Motoparts Robert 

Prokopiak, Wągrowiec

 316,0380

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  3,6610

suma  319,6990

OGÓŁEM  319,6990

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12Domagała Akcesoria 

Meblowe s.c., Kępno

 4,8000

suma  4,8000

OGÓŁEM  4,8000

Odchody zwierzęce020106R3SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWA RAKONIEWICE 

Z/S W GOŹDZINIE, 

GOŹDZIN

 7 772,5700
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suma  7 772,5700

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105R5  720,0000

suma  720,0000

OGÓŁEM  8 492,5700

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3GRODZISKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE, 

GRODZISK WLKP.

 513,0000  73,5800

suma  513,0000  73,5800

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R12  20,9700  0,4200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  369,0000  9,2300

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  66,4000  14,8700

suma  456,3700  24,5200

OGÓŁEM  969,3700  98,1000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138R3MIĘDZYGMINNE 

SKŁADOWISKO 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH SP. Z 

O.O., Toniszewo

 106,2200

Odpady ulegające biodegradacji200201  3 393,1200

suma  3 499,3400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  642,5800

Gruz ceglany170102  72,4600

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  6,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  178,6600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  42,1000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  58,0000

suma  999,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  435,0600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 840,3200

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  18,9600

Gruz ceglany170102  131,8000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  43,1800
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  34 091,7200

suma  36 561,0400

OGÓŁEM  41 060,1800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TOMASZ WRÓBEL 

"TOM-POL" ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY, OPATÓW

 78,0000

suma  78,0000

OGÓŁEM  78,0000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R3PROPET RECYKLING 

S.C. KRZYSZTOF 

PODLASKI, WOJCIECH 

TOMCZAK, Rawicz

 20,5860

suma  20,5860

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4  227,9820

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  50,5280

Inne niewymienione odpady120199  6,4170

Metale nieżelazne160118  547,2950

Inne niewymienione elementy160122  155,6980

Inne niewymienione odpady160199  1,3380

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  25,4220

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,5520

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  753,1770

Metale nieżelazne191203  5,6200

suma  1 775,0290

OGÓŁEM  1 795,6150

Gruz ceglany170102R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE - 

ZIMLIŃSKI MAREK 

ZIMLIŃSKI, Luboń

 8 995,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  997,0000

Inne niewymienione odpady170182  157,1000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  371,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 270,0000

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  300,0000

suma  12 090,1000
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12  6 277,6000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  11 538,3800

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  710,6000

suma  18 526,5800

OGÓŁEM  30 616,6800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3CABAŃSKI  

RECYCLING  SPÓŁKA 

JAWNA, PRZYŁĘK

 576,2750

Opakowania z drewna150103  87 027,6740

suma  87 603,9490

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R12  6,9580

suma  6,9580

OGÓŁEM  87 610,9070

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. Z 

O.O., ŁOBŻENICA

 30,0000  3,3700

suma  30,0000  3,3700

OGÓŁEM  30,0000  3,3700

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ LIPKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Lipka

 1 050,0000

suma  1 050,0000

OGÓŁEM  1 050,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12GS-AUTO Złomowanie 

pojazdów s.c., 

Witaszyce

 38,3300

suma  38,3300

OGÓŁEM  38,3300

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PPHU "HESKO"S.C. 

HENRYK 

BŁOCHOWIAK, 

IRENEUSZ SKOTAREK, 

BOJANOWO

 523,3740

suma  523,3740

OGÓŁEM  523,3740
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Wanda Dereń, 

Przedsiębiorstwo 

Handlowe DERMAR, 

Koło

 150,1130

suma  150,1130

OGÓŁEM  150,1130

Skratki190801R3Gminny Zakład 

Komunalny Sp. z o.o. w 

Lubaszu, LUBASZ

 2,0900

suma  2,0900

OGÓŁEM  2,0900

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3Furmix Waknor p. z o.o. 

sp.k., Biały Dwór

 544,8500

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  734,9000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  73,4800

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  2 615,4560

Inne niewymienione odpady020699  1 874,5700

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  633,6400

Skratki190801  96,9600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  104,8600

suma  6 678,7160

OGÓŁEM  6 678,7160

Odpady tworzyw sztucznych070213R3WTÓRPLAST-RECYKLI

NG  JERZY 

JABŁOŃSKI, CZAPURY

 132,5250

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  376,1400

Tworzywa sztuczne160119  4,5000

Tworzywa sztuczne170203  15,2720

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,0000

suma  530,4370

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  24,5000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  14,3260

Tworzywa sztuczne160119  2,1000

Tworzywa sztuczne170203  8,8200

suma  49,7460

OGÓŁEM  580,1830
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Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków101213R12ZAKŁADY PORCELANY 

I PORCELITU 

"CHODZIEŻ" SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ćmielów

 60,0000  48,0000

suma  60,0000  48,0000

OGÓŁEM  60,0000  48,0000

Odpady z destylacji spirytualiów020702R3AWW Wawrzyniak sp. 

j., Niedźwiady 45

 140,4600

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  9,8000

suma  150,2600

OGÓŁEM  150,2600

Zużyte opony160103R5JMK SP. Z O.O., 

Powodowo

 459,1440

suma  459,1440

OGÓŁEM  459,1440

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312R2Amcor Flexibles Złotów 

Sp. z o.o., ZŁOTÓW

 223,3000

suma  223,3000

OGÓŁEM  223,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1LITEX PROMO Sp. z 

o.o., Ostrów 

Wielkopolski

 779,6000

suma  779,6000

OGÓŁEM  779,6000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R12SKANSKA S.A., 

WARSZAWA

 796,6000

suma  796,6000

OGÓŁEM  796,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"HJORT KNUDSEN 

POLEN" SP.ZO.O., 

WYSOCZKA

 1 200,0000

suma  1 200,0000

OGÓŁEM  1 200,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3"ZZO Olszowa" Sp. z 

o.o. (dawniej 

"INWESTOR-KĘPNO" 

SP.ZO.O.), Olszowa

 0,8000

Opakowania z drewna150103  140,6000

Skratki190801  106,7000

Zawartość piaskowników190802  13,2000

Papier i tektura191201  15,2000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  131,2000
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Odpady ulegające biodegradacji200201  4 504,1000

Odpady z targowisk200302  0,3000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  56,9000

suma  4 969,0000

Zużyte opony160103R5  127,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 853,4000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  2,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  24,5000

suma  2 007,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  266,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  916,5000

Opakowania z metali150104  5,3000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  3 991,4000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  51,8000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  643,8000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  29 882,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  490,7000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  124,8000

suma  36 373,0000

OGÓŁEM  43 349,3000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Cid-Rol sp. z o.o. sp.k., 

Wągrowiec

 521,1440

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  530,9790

Tworzywa sztuczne i guma191204  161,5020

suma  1 213,6250

OGÓŁEM  1 213,6250

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4IMPEXMETAL S.A. 

HUTA ALUMINIUM 

KONIN, KONIN

 615,5200

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  3 045,0350

Metale nieżelazne160118  96,7120

Aluminium170402  16 996,0530
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Odpady metali nieżelaznych191002  133,2570

Metale nieżelazne191203  643,8260

suma  21 530,4030

OGÓŁEM  21 530,4030

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12FIRMA "RUBEL" S.C. 

AGATA STALICA, 

WOJCIECH STALICA, 

Polska Wieś

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE"F

OLAR"SP.Z O.O., 

ROJĘCZYN

 264,5310

suma  264,5310

OGÓŁEM  264,5310

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"MEBLOMAX" 

-JERCZYŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA, 

MIANOWICE

 23,5000

suma  23,5000

OGÓŁEM  23,5000

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12IZAMET WALDEMAR 

OLSZEWSKI, KALISZ

 751,4080

suma  751,4080

OGÓŁEM  751,4080

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD STOLARSKI 

MAREK ZAREMBA, 

ŁĘKA  MROCZEŃSKA

 159,0000

suma  159,0000

OGÓŁEM  159,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład Stolarski Jan 

Skąpski, Biadaszki

 15,8000

suma  15,8000

OGÓŁEM  15,8000

Osady z klarowania wody190902R5BONDUELLE Polska 

S.A., Warszawa

 0,2200  0,1100

suma  0,2200  0,1100

OGÓŁEM  0,2200  0,1100
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Odpady tworzyw sztucznych070213R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

DAM-POL MIROSŁAW 

KRAWCZYK, SKÓRKA

 4,1900

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  12,6480

suma  16,8380

Opakowania z papieru i tektury150101R12  105,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  225,0000

suma  330,0000

OGÓŁEM  346,8380

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-JANPOL S.C. 

JAN I RENATA 

CIESIELSCY, Błotnica

 222,1150

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  1,0450

suma  223,1600

OGÓŁEM  223,1600

Odpadowa masa roślinna020103R3PHU ADAM MULIK, 

KOBYŁKA

 33,5400

Odpady poekstrakcyjne020303  8,1800

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  280,4180

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  970,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  46,5500

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż 

wymienione w 03 01 80

030181  152,8400

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków030182  57,5900

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą 

siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

030302  2 229,9200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  24,4900  0,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  3 191,6200

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  10 036,0800

Skratki190801  266,4520

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  120 998,6300  24 199,7260

Osady z klarowania wody190902  222,6500  0,0000

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  10,5600

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  2 978,9800
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Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  507,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  10,0000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  239,2100

suma  142 265,7100  24 199,7260

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1 334,2200

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  12 657,3200

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13190114  7 364,9200

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06190307  194,7200

Zawartość piaskowników190802  336,2840

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 053,4400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2 703,5600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  62,5400  0,0000

suma  25 707,0040  0,0000

OGÓŁEM  167 972,7140  24 199,7260

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"DARMET" 

WŁADYSŁAW KOCÓJ, 

MĄKOSZYCE

 15,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1000

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  15,7000

OGÓŁEM  15,7000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12EKO-AL SP. Z O.O., 

POZNAŃ

 199,0970

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,3400

suma  199,4370

OGÓŁEM  199,4370

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY 

TADEUSZ HOJEŃSKI, 

NOWA WIEŚ 

KSIĄŻĘCA

 336,3240

suma  336,3240

OGÓŁEM  336,3240
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Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3RAIGUMI" S.C. ZAKŁAD 

WYROBÓW 

GUMOWYCH MAREK 

OLEJNICZAK, ROBERT 

KASPRZYK, Dopiewo

 43,2090

Tworzywa sztuczne i guma191204  167,7400

suma  210,9490

OGÓŁEM  210,9490

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FABRYKA MEBLI 

SŁAWOMIR 

CEGLEWSKI, 

PIOTROWICE

 35,0000

suma  35,0000

OGÓŁEM  35,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

WIELOBRANŻOWYCH 

BIMEX, Rogoźno

 15,0000

suma  15,0000

OGÓŁEM  15,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PHU EWMAR SP. J. 

P.RABIEGA S. 

NYCZAK, KOŚCIAN

 375,1970

suma  375,1970

OGÓŁEM  375,1970

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1NB POLSKA SP. Z 

O.O., GNIEZNO

 1 710,9300

suma  1 710,9300

OGÓŁEM  1 710,9300

Odpady poekstrakcyjne020303R3PHYTOPHARM KLĘKA 

S.A., NOWE MIASTO 

N/WARTĄ

 937,8000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  2,7640

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  219,6010

suma  1 160,1650

OGÓŁEM  1 160,1650

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3PPH MAT-GUM s.c. 

Tadeusz Maćkowiak 

Wiesława Maćkowiak, 

Adam Maćkowiak, 

Luboń

 23,5240
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Tworzywa sztuczne i guma191204  6,6800

suma  30,2040

OGÓŁEM  30,2040

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5TRANS-BRUK s. c. 

M.A.Czajka, Kostrzyn

 70 672,0000

suma  70 672,0000

OGÓŁEM  70 672,0000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R12F.U.H. SKRZAT 

Jarosław Szymkowiak, 

Góra

 59,0000

suma  59,0000

OGÓŁEM  59,0000

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307R12STENA RECYCLING 

SP. Z O.O.ODDZIAŁ W 

SWARZĘDZU, 

 1 894,2140

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  6 897,0600

Odpady tworzyw sztucznych070213  63,2900

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  8 061,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  10 422,1300

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  465,0000

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  6,3500

Odpady spawalnicze120113  72,0000

Inne niewymienione odpady120199  55,2600

Opakowania z papieru i tektury150101  998,6670

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  121,3150

Opakowania z metali150104  14 072,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  314,0400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  1 413,0900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  71,1500

Metale żelazne160117  31 639,6590

Metale nieżelazne160118  56,7000

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  0,1060

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  36,0820

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  34,3490
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Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  157,0800

Drewno170201  40,4400

Aluminium170402  160,2000

Żelazo i stal170405  37 407,4500

Mieszaniny metali170407  921,2000

Metale żelazne191202  6 044,0000

Papier i tektura200101  1 886,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  6,1360

Metale200140  437,2280

suma  123 753,1960

OGÓŁEM  123 753,1960

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.H.U. "ZŁOM - CAR" 

Jerzy Ratajczak, 

MIEŚCISKO

 104,5610

suma  104,5610

OGÓŁEM  104,5610

Odpady betonowe i szlam betonowy101314R12ZAKŁAD BETONIARSKI 

INFRABET Krzysztof 

Grzybowski, CHODZIEŻ

 635,0000

Wybrakowane wyroby101382  3,5850

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 901,2000

suma  5 539,7850

OGÓŁEM  5 539,7850

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3WODKAN 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI S.A., 

OSTRÓW WLKP.

 36,9200  1,9240

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  39,6800

Osady z klarowania wody190902  87,6000  39,9460

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  29,5600  4,4550

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  1,9400  0,2720

suma  195,7000  46,5970

OGÓŁEM  195,7000  46,5970

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4ODLEWNIA ŻELIWA 

ŚREM S.A., ŚREM

 791,6000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  498,0000

3432



Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  157,0000

Metale żelazne160117  515,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  49,0000

Żelazo i stal170405  8 837,9000

Metale żelazne191202  2 149,5000

suma  12 998,3000

OGÓŁEM  12 998,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.P.U.H."DOMEL" SP. 

J. ZBIGNIEW,JACEK, 

TOMASZ DOBIEŃ 

ZPChr., KĘPNO

 48,0000

suma  48,0000

OGÓŁEM  48,0000

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508R3G DEL EKO Jakub 

Koliński, Poznań

 30,9000

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  877,9200

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  534,4000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  11 047,4500

suma  12 490,6700

OGÓŁEM  12 490,6700

Skratki190801R3EKOS  POZNAŃ  SP. Z 

O.O., POZNAŃ

 511,0000

suma  511,0000

Osady z dna zbiorników050103R5  11,1650

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)050115  14,6680

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  395,7000

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  2 952,3670

Szlamy z kolektorów130503  5,2020

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  4 882,4820

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  17 962,5150

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  37,5650

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  8,8950

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190205  110,0000  60,5000
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Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  12,5000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  4 111,3000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  1 127,1350  225,4270

suma  31 631,4940  285,9270

Inne niewymienione odpady020299R12  1,9310

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301  16,0000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  46,5370

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  254,8000  25,4800

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  8,1800

Odpady tytoniowe020382  163,6510

Inne niewymienione odpady020399  13,7170

Inne niewymienione odpady020699  0,5200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  32,5600

Inne niewymienione odpady030199  57,4300

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  13,7800

Inne niewymienione odpady030399  103,6120

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  8,4000

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16040217  0,0460

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  206,8810

Inne niewymienione odpady040299  7,1100

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń050106  0,3000

Odpady zawierające siarkę050702  1,0300

Inne niewymienione odpady050799  0,1700  0,0300

Inne niewymienione odpady060399  21,9200

Czysta sadza061303  4,8810

Inne niewymienione odpady070199  27,2500

Odpady tworzyw sztucznych070213  2 121,0430

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  3,2000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  7,2330

Inne niewymienione odpady070299  31,7780

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  14,5430

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne070580  2,8300
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Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80070581  95,6560

Inne niewymienione odpady070599  21,0000

Wody popłuczne i ługi macierzyste070601  0,9250

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  321,2000  25,6960

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,0690

Inne niewymienione odpady070699  4,9800

Wody popłuczne i ługi macierzyste070701  1,0170

Odpady proszków powlekających080201  24,4530

Inne niewymienione odpady080299  0,6000

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  6,5020

Inne niewymienione odpady080399  2,9800

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  9,4970

Inne niewymienione odpady080499  0,4320

Inne niewymienione odpady090199  0,7200

Osady i szlamy z fosforanowania110108  71,9000

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,1700

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  271,7390

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11110112  46,9900

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  1,0000

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  3,1000

Inne niewymienione odpady110199  21,9600

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  17,4480

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  2,4340

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  2 445,2900

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  40,6580  0,4880

Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  14,5570

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  2,0810

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

120118  0,6950

Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji120119  2,1630

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  10,0100
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Inne niewymienione odpady120199  9,4130

Wodne ciecze myjące120301  236,6010  12,0660

Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130105  57,1180

Inne emulsje130802  16,9600

Inne niewymienione odpady130899  0,8800

Opakowania z papieru i tektury150101  154,8040

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  454,7310

Opakowania z drewna150103  67,9800

Opakowania wielomateriałowe150105  603,1240

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  690,4550

Opakowania z tekstyliów150109  6,4800

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  271,3320

Zużyte opony160103  0,6800

Tworzywa sztuczne160119  139,2400

Inne niewymienione elementy160122  2,2360

Inne niewymienione odpady160199  11,6370

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,4780

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  337,0040

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  635,2490

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  48,7490

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  0,0580

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  103,1290  4,1250

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne160709  63,2670

Inne niewymienione odpady160799  893,7000

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  881,1600  41,4150

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  481,6830  24,0840

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje niebezpieczne

161003  1,9580  0,2350

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  60,5200

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  0,7250
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Inne niewymienione odpady170182  0,1370

Drewno170201  0,0700

Tworzywa sztuczne170203  39,5840

Odpadowa papa170380  2,2850

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,6700

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  6,0960

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  12,6610

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  181,1680  63,1140

Oleje i koncentraty z separacji190207  210,9900

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego

190502  570,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  210,0800  31,5120

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  387,6460

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  157,7920  15,7790

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z 

biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

190811  363,9100  14,5560

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  102,3200  4,2360

Inne niewymienione odpady190899  14,0000

Osady z klarowania wody190902  217,5000  21,7500

Zużyty węgiel aktywny190904  1,4000

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  1,0000

Inne niewymienione odpady190999  1,0000  0,2500

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

191105  61,6280  6,1630

Papier i tektura191201  6,3300

Tworzywa sztuczne i guma191204  71,7810

Tekstylia191208  31,1000

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  13,9000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  24,6200

suma  15 534,5780  290,9790

OGÓŁEM  47 677,0720  576,9060
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Zużyte opony160103R5ALTVATER PIŁA SP. Z 

O.O., PIŁA

 110,4400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 195,4400

Gruz ceglany170102  499,8800

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  497,4200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 198,1600

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  250,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  775,4200

Osady z klarowania wody190902  63,1800  63,1800

suma  4 589,9400  63,1800

Opakowania z papieru i tektury150101R12  3 953,9210

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  4 730,3900

Opakowania wielomateriałowe150105  30,7800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  280,1520

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  18 064,9400

Odpady wielkogabarytowe200307  2 799,2000

suma  29 859,3830

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R13  23 454,0000

suma  23 454,0000

OGÓŁEM  57 903,3230  63,1800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R5Przedsiębiorstwo 

Handlowo Produkcyjno 

Usługowe "ALEX" sp. z 

o.o., Dębno Polskie

 61,1300

suma  61,1300

OGÓŁEM  61,1300

Metale żelazne160117R4ODLEWNIA RAWICZ 

SP. Z O.O., RAWICZ

 41,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1600

Żelazo i stal170405  1 070,0000

suma  1 111,1600

OGÓŁEM  1 111,1600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Miśko Krzysztof Miśko i 

Andrzej Miśko s.c., 

Smulsko 59

 21,0000

suma  21,0000
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OGÓŁEM  21,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PROFILE VOX sp. z  o. 

o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

CZERWONAK

 1 102,5730

suma  1 102,5730

OGÓŁEM  1 102,5730

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Autohandel Michał 

Sawicki, Przybychowo

 2 494,2450

suma  2 494,2450

OGÓŁEM  2 494,2450

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Tartak Usługowy Henryk 

Pajczyk, Lubasz

 11,6900

suma  11,6900

OGÓŁEM  11,6900

Opakowania z drewna150103R1PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

"CERPLAST" Sp. z o.o. 

Sp. K., OLEŚNICA

 0,2950

suma  0,2950

OGÓŁEM  0,2950

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R12Wopol-Trans Maria i 

Ryszard Wota s.c., 

Gołańcz

 1 360,0000

suma  1 360,0000

OGÓŁEM  1 360,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"BeMars" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

RECYKLINGOWE, 

KIEŁCZYNEK

 1 387,9600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  456,2500

suma  1 844,2100

OGÓŁEM  1 844,2100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Logistic and Production 

of Wood Pallets and 

Packaging s.c. (nazwa 

skrócona Lapwood s.c.), 

Konin

 12,1000

suma  12,1000

OGÓŁEM  12,1000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1MEMA KRZYSZTOF 

PUZIO, 

WŁADYSŁAWÓW

 27,8000

suma  27,8000

OGÓŁEM  27,8000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO  

HANDLOWE LUXUS 

KATARZYNA 

KUBACKA, BUDZYŃ

 20,8300

suma  20,8300

OGÓŁEM  20,8300

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12MAC-MET 

CIEMNIEJEWSKI S.J., 

JAROCIN

 1 013,6340

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  90,0600

suma  1 103,6940

OGÓŁEM  1 103,6940

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Agroturystyczne 

Gospodarstwo rolne 

Usługi Handel 

Budownictwo Ryszard 

Piasecki, Łaziska 90

 898,6440

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  5 089,8200

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  2 000,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 000,0000

suma  8 988,4640

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R12  1 000,0000

suma  1 000,0000

OGÓŁEM  9 988,4640
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1SCHEDPOL sp. z o.o. 

sp.k.(dawniej PPHU 

SP.J. 

"SCHED-POL"STEFAN I 

HENRYK 

SCHAEDLER), 

MIĘDZYCHÓD - 

BIELSKO

 186,4800

suma  186,4800

OGÓŁEM  186,4800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH S.A., 

KALISZ

 2 344,9400

suma  2 344,9400

OGÓŁEM  2 344,9400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12Pogotowie Odpadowe 

Sp. z o.o., 

Bolechowo-Osiedle

 0,9000

Inne niewymienione odpady030199  3,7000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  1,5000

Odpady tworzyw sztucznych070213  11,1000

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  102,8000

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  0,8000

Inne niewymienione odpady080199  0,0200

Odpady proszków powlekających080201  0,8000

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  0,3000

Inne niewymienione odpady080399  10,2000

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  0,3000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  1,6000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  7,0000

Opakowania wielomateriałowe150105  8,4000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  3,6000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  56,6000

Inne niewymienione elementy160122  1,2000
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Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,2000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  11,8000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  3,5000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  1,0000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  0,1000

Tworzywa sztuczne170203  0,2000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  0,4000

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  0,6000

Papier i tektura191201  0,2000

Tworzywa sztuczne i guma191204  6,4000

suma  235,5200

OGÓŁEM  235,5200

Odpady tworzyw sztucznych070213R3TRANS-PLAST 

TOMASZ OSTRUSZKA , 

JACEK BOMBAŁA 

SPÓŁKA CYWILNA, 

Przedecz

 20,3600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  65,5140

suma  85,8740

OGÓŁEM  85,8740

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.P.H.U. Koszmider 

Waldemar, Szklarka 

Myślniewska

 272,9780

suma  272,9780

OGÓŁEM  272,9780

Odpady tworzyw sztucznych070213R3VOLKSWAGEN 

POZNAŃ SP. Z O.O., 

POZNAŃ

 21,2000

suma  21,2000

OGÓŁEM  21,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PHU CARBON JAN 

KUROPKA, SYCÓW

 18,6950

suma  18,6950

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12  525,7200
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 368,7800

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  476,2000

suma  2 370,7000

OGÓŁEM  2 389,3950

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3TECHNIKA SP.ZO.O., 

POZNAŃ

 23 002,7930  0,0000

suma  23 002,7930  0,0000

Popioły lotne z węgla100102R5  1,2790

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  2,7500

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  39,7800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  50,3000

Skratki190801  3 816,2490

Zawartość piaskowników190802  2 114,9140

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  2 469,0800  0,0000

suma  8 494,3520  0,0000

OGÓŁEM  31 497,1450  0,0000

Inne niewymienione odpady190899R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z  O. 

O. w Pleszewie, 

PLESZEW

 0,8000

suma  0,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  157,6600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  157,6600

suma  315,3200

Zawartość piaskowników190802R12  12,0000

suma  12,0000

OGÓŁEM  328,1200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5SWARZĘDZKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą W ORGANIZACJI, 

Garby

 772,1000

Gruz ceglany170102  44,9600
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  296,4400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  162,6200

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  10,3800

suma  1 286,5000

OGÓŁEM  1 286,5000

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione 

w 01 04 07

010410R5P.P.U. EKO-ZEC SP. Z 

O.O., POZNAŃ

 71,7000

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  110,7600

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  1 683,5200

Inne niewymienione odpady101399  381,4400

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  425,5300

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  180,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  11 353,8800

Gruz ceglany170102  7 729,2100

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  62,5400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 185,0600

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  11 697,4600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  304,0800

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  55 775,9000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  27,3700

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  344,2200

suma  93 333,5700

OGÓŁEM  93 333,5700

Opakowania z drewna150103R3MAJ KORPORACJA 

SP. Z O.O., POZNAŃ

 744,6080

suma  744,6080

OGÓŁEM  744,6080

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3STEICO Sp. z o.o., 

CZARNKÓW

 5 760,0000
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Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków030182  314,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  63,0200

Papier i tektura191201  1 852,1600

Papier i tektura200101  343,5000

suma  8 333,1800

OGÓŁEM  8 333,1800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R12Firma Usługowa Eko-Kar 

sp. z o.o. sp.k., 

RASZKÓW

 649,3200

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  2 102,0400

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  609,4410

suma  3 360,8010

OGÓŁEM  3 360,8010

Inne niewymienione odpady020199R3MIEJSKI ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA SP. Z 

O.O., LESZNO

 1,7800

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  5,7500

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  0,4750

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  2,9600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  5,5800

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  73,7550

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 209,7000

suma  1 300,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  3 651,2290

Gruz ceglany170102  966,0000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  201,2900

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 900,9670

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 237,3800

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  455,6000

suma  11 412,4660

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12  1 861,5340

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  0,4600
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Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  4 342,4300

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  71 404,4530

suma  77 608,8770

OGÓŁEM  90 321,3430

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12Przemysław Kaput, 

Połajewo

 257,3900

suma  257,3900

OGÓŁEM  257,3900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1STOLARSTWO WYRÓB 

, SPRZEDAŻ- ZENONA 

CIEŚLIK, CHODZIEŻ

 0,9600

suma  0,9600

OGÓŁEM  0,9600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1DREWPAL SP. J. W. 

MAJTAS, K. DRYGAŁA, 

G. DRYGAŁA, JANKÓW 

PIERWSZY

 480,0000

Opakowania z drewna150103  410,0000

suma  890,0000

OGÓŁEM  890,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R5PLASTMIX Patryk 

Kwiatkowski, Gutowo 

Małe

 44,9810

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  82,2950

Tworzywa sztuczne160119  10,0000

suma  137,2760

OGÓŁEM  137,2760

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5ZAKŁAD BETONIARSKI 

PRODUKCYJNO-HAND

LOW-USŁUGOWY 

ADAM I MARCIN 

PIOTROWSCY, NEKLA

 553,6300

suma  553,6300

OGÓŁEM  553,6300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PROFI ENAMEL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wronki

 44,2000

Tworzywa sztuczne170203  1,1000

suma  45,3000
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OGÓŁEM  45,3000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE MARIAN 

CZAJKA, JAROCIN

 3 911,5800

suma  3 911,5800

OGÓŁEM  3 911,5800

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 

pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

160801R12PLATINIUM M.M 

SP.ZO.O.SP.K. (dawniej 

AUTO KATALIZATORY 

LEPOROWSKI SP.K.), 

Wysogotowo

 283,4810

suma  283,4810

OGÓŁEM  283,4810

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Meble Vox Sp. z o. o. 

S.K.A., Czarnków

 164,9000

Opakowania z drewna150103  9,8000

suma  174,7000

OGÓŁEM  174,7000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R5URZĄD GMINY KOTLIN, 

KOTLIN

 82,5000  16,5000

suma  82,5000  16,5000

OGÓŁEM  82,5000  16,5000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

ŚREMIE SP. Z O.O., 

ŚREM

 1 676,0000  84,0000

suma  1 676,0000  84,0000

OGÓŁEM  1 676,0000  84,0000

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221R12LUPO PLAST s.j. St. 

Pieślak, T. Dominiak, 

Poznań

 11,0600

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  10,7550

Odpady tworzyw sztucznych070213  362,1560

Inne niewymienione odpady120199  2,4400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  183,0570

Tworzywa sztuczne160119  19,6450

Tworzywa sztuczne i guma191204  43,8000

suma  632,9130

OGÓŁEM  632,9130

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5M.K. STELLA MAREK 

KONRAD, Koło

 2 232,6800
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 560,5000

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  3 500,0000

suma  9 293,1800

OGÓŁEM  9 293,1800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12GLAN ANDRZEJ 

GLAPA, LESZNO

 82,1600

suma  82,1600

OGÓŁEM  82,1600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZAKŁAD USŁUGOWY 

"JANIAK" II JANUSZ 

JANIAK, Krągola 

Pierwsza

 392,0730

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  18,1200

suma  410,1930

OGÓŁEM  410,1930

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

MIKOŁAJ PINECKI, 

BRONISŁAW

 1 857,1910

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  4,7800

suma  1 861,9710

OGÓŁEM  1 861,9710

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FIRMA "STOLMAR" 

MAREK SIKORA, 

JANKÓWKO

 85,0000

suma  85,0000

OGÓŁEM  85,0000

Papier i tektura191201R3EKO-RYZA 

PRZEMYSŁAW 

SUSZKA, POZNAŃ

 419,6510

suma  419,6510

OGÓŁEM  419,6510
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Odchody zwierzęce020106R3P. P. H. 

"KOMPOSTPAL" SP. J. 

H.Ł.H.D.N 

WIESZCZECZYŃSCY, 

SPYTKÓWKI

 26 943,9600

suma  26 943,9600

OGÓŁEM  26 943,9600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12"SPIL-TRANS" S.J. 

JOLANTA 

SPILISZEWSKA, 

AGNIESZKA KNIOŁA, 

PIŁA

 9 833,2360

suma  9 833,2360

OGÓŁEM  9 833,2360

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3ZAKŁAD GOSPODARKI 

ODPADAMI W 

JAROCINIE SP. Z O.O. - 

WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM 

RECYKLINGU, 

WITASZYCZKI

 7 024,6400

Odpady ulegające biodegradacji200201  11 231,8300

suma  18 256,4700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  4 619,8800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  729,1800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  47,3600

suma  5 396,4200

Opakowania z papieru i tektury150101R12  1 424,4800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3 513,8100

Opakowania z metali150104  6,9900

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  40,8000

Opakowania ze szkła150107  3 580,1800

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  988,0600

Inne niewymienione odpady190599  38 277,7600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  77,6000
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Szkło200102  21,3800

Tworzywa sztuczne200139  74,8300

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  7,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  69 020,2800

Odpady wielkogabarytowe200307  41,4200

suma  117 074,9900

OGÓŁEM  140 727,8800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ECO Tomasz 

Owsianny, Michał Fribel 

s. c., Krzyżanowo

 26,7770

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,3550

suma  27,1320

OGÓŁEM  27,1320

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USŁUGOWE 

BOLESŁAW 

KUROWSKI, SOWINKI

 6 881,3210

Gruz ceglany170102  316,2000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  25,3000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  45,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  203,4000

suma  7 471,2210

OGÓŁEM  7 471,2210

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12"TERMO-STROP" Paweł 

Idczak, Kaliszkowice 

Kaliskie

 0,8000

Tworzywa sztuczne i guma191204  5,4900

suma  6,2900

OGÓŁEM  6,2900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZK. SP. Z O.O. W 

ŚREMIE, ŚREM

 22,8200
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 772,2600

Gruz ceglany170102  734,4000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  104,5800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  370,3400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  926,6400

suma  3 931,0400

OGÓŁEM  3 931,0400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5ZAKŁAD  USŁUG  

KOMUNALNYCH   

SP.ZO.O., DOPIEWO

 98,4200

suma  98,4200

OGÓŁEM  98,4200

Opakowania z papieru i tektury150101R12POM "EKO" Jerzy 

Rudowicz, Sławomir 

Rudowicz SP. J., 

KALISZ

 20,5500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  134,3900

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  223,5300

suma  378,4700

OGÓŁEM  378,4700

Metale nieżelazne160118R4PPHU TAD-LEN 

TADEUSZ ŚWITAŁA, 

ZIELONA WIEŚ 55

 0,0549

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0007

Aluminium170402  0,0396

suma  0,0952

OGÓŁEM  0,0952

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA  STANISŁAW  

KRUPA, DRZONEK

 1 251,6290

suma  1 251,6290

OGÓŁEM  1 251,6290

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. Z 

O.O., WRZEŚNIA

 710,2200

Gruz ceglany170102  61,6100
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Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  49,5600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  368,7100

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  444,1300

suma  1 634,2300

OGÓŁEM  1 634,2300

Inne niewymienione odpady030199R12Tonsmeier Selekt Sp. z 

o. o., Czempiń

 45,0000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  80,6200

Inne niewymienione odpady040299  2,8200

Odpady tworzyw sztucznych070213  123,1520

Inne niewymienione odpady070299  1,7200

Opakowania z papieru i tektury150101  102,2700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  632,1690

Opakowania z metali150104  4,6400

Opakowania wielomateriałowe150105  320,4340

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  180,7500

Tworzywa sztuczne i guma191204  14,8800

Papier i tektura200101  2 444,2400

Odzież200110  2,6200

Tworzywa sztuczne200139  5 563,7260

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  418,4900

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  767,6000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  125 884,1500

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1 394,3500

Odpady wielkogabarytowe200307  6 212,3550

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  24,6650

suma  144 220,6510

OGÓŁEM  144 220,6510

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106R5ZAKŁAD GARBARSKI 

PLESIŃSKI SP. J., 

WĄGROWIEC

 0,2400  0,0000

suma  0,2400  0,0000

OGÓŁEM  0,2400  0,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Obwoźny Skup Złomu i 

Metali Kolorowych 

"ZŁOMEX", Szymanowo

 329,8120
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suma  329,8120

OGÓŁEM  329,8120

Odpadowa masa roślinna020103R3ZWIĄZEK KOMUNALNY 

GMIN "CZYSTE 

MIASTO, CZYSTA 

GMINA", KALISZ

 208,0600

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  39,8800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  206,9400

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  79,6000

Skratki190801  629,0200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  574,8000  0,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  6 317,7800

Odpady z targowisk200302  936,6600

suma  8 992,7400  0,0000

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12  70,4200

Opakowania z papieru i tektury150101  135,6400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  453,5200

Opakowania z metali150104  0,8270

Opakowania wielomateriałowe150105  37,0600

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  9 100,7600

Opakowania ze szkła150107  1 629,7200

Drewno170201  136,1800

Szkło170202  49,8400

Tworzywa sztuczne170203  322,6000

Tworzywa sztuczne i guma191204  80,4400

Tekstylia191208  14,4800

Papier i tektura200101  794,5200

Szkło200102  11,3200

Odzież200110  21,6450

Tekstylia200111  48,6200

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  78,5000

Tworzywa sztuczne200139  64,0200

Metale200140  7,5200

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  2 368,5200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  59 015,3200

Odpady wielkogabarytowe200307  2 991,3600
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suma  77 432,8320

OGÓŁEM  86 425,5720  0,0000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O., JAROCIN

 3 930,0000  0,0000

suma  3 930,0000  0,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10  4 070,0000  671,6000

suma  4 070,0000  671,6000

OGÓŁEM  8 000,0000  671,6000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12STACJA OBSŁUGI 

POJAZDÓW S.C.  S.C. 

J.JUSZCZAK, 

K.TOMCZYK STACJA 

DEMONTAŻU 

POJAZDÓW 

WYCOFANYCH Z 

EKSPLOATACJI, 

STAWISZYN

 49,1300

suma  49,1300

OGÓŁEM  49,1300

Odpady kory i korka030101R1Jerzy Jasiński PUHP 

"JURBO", Kobylin

 0,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  2,0000

suma  2,2000

OGÓŁEM  2,2000

Opakowania z drewna150103R1SCHNELL POLSKA sp. 

z o.o., ROGOŹNO

 4,1500

suma  4,1500

OGÓŁEM  4,1500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ArMar s.c., Parczew 36  437,8700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  37,8400

suma  475,7100

OGÓŁEM  475,7100

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3DTJ SP. Z O. O., 

GRODZISK 

WIELKOPOLSKI

 11,7600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 238,0710

Tworzywa sztuczne i guma191204  3 445,7100
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suma  4 695,5410

OGÓŁEM  4 695,5410

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R11CR Remarketing sp. z 

o.o., Radłów

 10,4950

suma  10,4950

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12  5,1900

suma  5,1900

OGÓŁEM  15,6850

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO MOTO ZŁOM  

TOMASZ  PACHOŁEK, 

Świba

 889,4160

suma  889,4160

OGÓŁEM  889,4160

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Holtrans s.c., Złotów  553,9700

suma  553,9700

OGÓŁEM  553,9700

Opakowania z drewna150103R1Stiegelmeier Kępno Sp. 

z o.o., KRĄŻKOWY

 50,0000

suma  50,0000

OGÓŁEM  50,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5Firma 

Budowlano-Transportowa 

s.c. Jan i Łukasz 

Rybczyńscy, Zajączki

 2 676,2000

suma  2 676,2000

OGÓŁEM  2 676,2000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201R5PAROC POLSKA, 

TRZEMESZNO

 7 128,7000

suma  7 128,7000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R12  2 045,1000

Inne niewymienione odpady101299  16 666,2000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  1 671,9181

suma  20 383,2181

OGÓŁEM  27 511,9181

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"TRASBUD" S.C. 

DARIUSZ 

GRZESIEK,BARBARA 

SZWEJKOWSKA, 

OSTRÓW WLKP

 652,7040
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  87,5930

suma  740,2970

OGÓŁEM  740,2970

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117R5PPUH STANISŁAW 

KOS, KOŁO

 1,1640

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  38,5750

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  58,0000

suma  97,7390

OGÓŁEM  97,7390

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12AQUABELLIS SP. Z 

O.O., ROGOŹNO

 210,0000

suma  210,0000

OGÓŁEM  210,0000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201R5CLAY MATERIALS sp. z 

o.o. sp. k., Miksta 

Pustkowie6 (daw Ostrów 

Wlkp.)

 40,6000

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04190305  803,7000

suma  844,3000

OGÓŁEM  844,3000

Inne niewymienione odpady020399R3MELAGRIS SP.ZO.O., 

ROBAKOWO

 556,8900

suma  556,8900

OGÓŁEM  556,8900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TEAMM Sp. z o.o., 

Lenartowice

 26,0000

suma  26,0000

OGÓŁEM  26,0000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R1 SUEZ Polska Sp. z o.o. 

(SUEZ ZIELONA 

ENERGIA SP. Z O. O.), 

WARSZAWA

 209 972,7450

suma  209 972,7450

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112R12  55 731,9200

suma  55 731,9200

OGÓŁEM  265 704,6650
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1POLFURNITUR  

SP.ZO.O., 

BIAŁOŚLIWIE

 170,0000

suma  170,0000

OGÓŁEM  170,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"PLAST ROL" 

PRZDSIĘBIORSTWO 

WYTWÓRCZE 

USŁUGOWO 

HANDLOWE s.j. J.J. 

Kałuża, LOTYŃ

 31,1950

suma  31,1950

OGÓŁEM  31,1950

Opakowania z papieru i tektury150101R12REMONDIS-SANITECH 

POZNAŃ  SP.ZO.O., 

POZNAŃ

 2 706,7400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 016,3300

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  5 270,0600

Papier i tektura200101  7 400,8500

Tworzywa sztuczne200139  8 549,9900

suma  24 943,9700

OGÓŁEM  24 943,9700

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107R2Chemat sp. z o.o. 

(dawniej CHEMAT 

JACEK WŁODARCZYK, 

ZBIGNIEW 

ULANOWSKI S.J.), 

KONIN

 95,0200

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  68,2800

suma  163,3000

OGÓŁEM  163,3000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12Serpol Cosmetics sp. z 

o.o. sp.k., Mieścisko

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12TOM 

ELEKTRORECYKLING 

sp. z o.o., Szczecin

 25,9000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  1,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  406,9000
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suma  434,1000

OGÓŁEM  434,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPHU SAWA RAFAŁ 

SAWA, NOWA WIEŚ 

KRÓLEWSKA

 96,0000

suma  96,0000

OGÓŁEM  96,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3EKOGOM SP.ZO.O., 

GRODZISK 

WIELKOPOLSKI

 41,0500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  16,1550

Tworzywa sztuczne160119  6,1300

Odpadowa papa170380  780,3800

Tworzywa sztuczne i guma191204  44,0140

suma  887,7290

OGÓŁEM  887,7290

Odpady betonowe i szlam betonowy101314R5"NORTHSTAR 

POLAND" SP. Z O.O.  

TRZCIANKA, 

TRZCIANKA

 291,5600

Wybrakowane wyroby101382  8,4400

suma  300,0000

OGÓŁEM  300,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPUH  "MEBLOMAL" 

EXPORT-IMPORT  

JUSTYNA 

KUCHARSKA, 

OPATÓW

 22,8000

suma  22,8000

OGÓŁEM  22,8000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3Edyta Grząbka 

EKO-OPAŁ, CHODZIEŻ

 1 256,0000

suma  1 256,0000

OGÓŁEM  1 256,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Repet s.c. (dawniej 

PETBUL S.C.), KALISZ

 941,1160

Tworzywa sztuczne i guma191204  139,4600

suma  1 080,5760

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12  45,0000

suma  45,0000

OGÓŁEM  1 125,5760
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12DERENGOWSCY S. C., 

LESZNO

 5 800,5020

suma  5 800,5020

OGÓŁEM  5 800,5020

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3SPÓŁKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

"STRZEGOWA", 

OSTRZESZÓW

 2 556,0000  132,4000

Inne niewymienione odpady070699  656,4000

suma  3 212,4000  132,4000

OGÓŁEM  3 212,4000  132,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPUH "DREWTUR" 

LUDWIK GREBER, 

SŁODKÓW

 153,4000

suma  153,4000

OGÓŁEM  153,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Kopalnia Kruszywa 

Naturalnego 

"DĄBROWA MD" - 

Transport Michał Dolata, 

Dąbrowa

 17 016,1720

Gruz ceglany170102  4 246,0000

suma  21 262,1720

OGÓŁEM  21 262,1720

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12MOTO-CENTRUM 

STANISŁAW 

ANTKIEWICZ, KOŁO

 401,4990

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  5,3630

suma  406,8620

OGÓŁEM  406,8620

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3GUMA WICHEREK SP. 

J., OBORNIKI

 14,9760

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  14,9620

suma  29,9380

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110R9  0,1800

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205  3,9600

suma  4,1400

OGÓŁEM  34,0780
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FABRYKA MEBLI I 

AKCESORII BACH 

W.CHRUŚCIŃSKI,R. 

BARYCZKO SPÓŁKA 

JAWNA, PODARZEWO

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3URBIS SP. Z O.O., 

Gniezno

 23 907,8000

Skratki190801  224,1000

Zawartość piaskowników190802  96,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  157,1000  0,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  7 224,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  54,6000

Odpady z targowisk200302  2,4000

suma  31 666,8000  0,0000

Zużyte opony160103R5  96,3000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 561,7000

Gruz ceglany170102  73,9000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  67,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  261,8000

suma  2 060,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  836,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 698,5000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  2 343,5000

Opakowania ze szkła150107  2 654,5000

Odzież200110  20,0000

Tekstylia200111  0,7000

Tworzywa sztuczne200139  3,8000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  63 759,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  2 171,1000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 133,7000

suma  74 621,2000

OGÓŁEM  108 348,7000  0,0000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD PRODUKCJI 

MEBLI "JARYCH" S.C. 

Marzena i Paweł Jarych, 

MROCZEŃ

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3IZOTERM Sp.J., Kępno  218,1500

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  5,1100

suma  223,2600

OGÓŁEM  223,2600

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R3Grupa AWW sp. z o.o. 

sp. k. (dawniej PHP 

Wiesław Wawrzyniak 

sp. z o.o.), Niedźwiady 

45

 236,7800

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  192 652,0900

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  57,4100

suma  192 946,2800

OGÓŁEM  192 946,2800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PUH LECH IGLIK, 

KALISZ

 19,4670

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  6,7000

suma  26,1670

OGÓŁEM  26,1670

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3FABRYKA PAPIERU 

CZERWONAK SP. Z 

O.O., CZERWONAK

 2 644,1900

Papier i tektura191201  10 803,8800

Papier i tektura200101  734,6400

suma  14 182,7100

OGÓŁEM  14 182,7100

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4SPOMASZ - 

ODLEWNIA ŻELIWA 

SP. Z O.O., OSTROW 

WLKP.

 45,6400

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0800

Żelazo i stal170405  121,6050
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Metale nieżelazne191203  1,1400

suma  168,4650

OGÓŁEM  168,4650

Inne niewymienione odpady120199R12P.P.H. KUJAWA S.C., 

DĘBIENKO

 220,1700

suma  220,1700

OGÓŁEM  220,1700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Aleksander Naskręt 

"ALDA", Karolinki

 440,1250

suma  440,1250

OGÓŁEM  440,1250

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R5ZAKŁAD  

GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ W 

SZAMOTUŁACH SP. Z 

O.O., SZAMOTUŁY

 9,6600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  1,3600

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze 

współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

100115  3,9400

Zużyte opony160103  3,7700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  222,6200

Gruz ceglany170102  1,4200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  55,2800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2,2000

Osady z klarowania wody190902  17,0800  0,0000

suma  317,3300  0,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12  4 244,0000  43,0000

suma  4 244,0000  43,0000

OGÓŁEM  4 561,3300  43,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3"UNILOKAT" 

Przemysław Struś, 

Uścikówiec

 292,1960

Tworzywa sztuczne i guma191204  215,4980

Tworzywa sztuczne200139  136,4960

suma  644,1900

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  7,0820

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  66,0680
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Tworzywa sztuczne170203  4,0250

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,0200

Tworzywa sztuczne200139  29,2290

suma  126,4240

OGÓŁEM  770,6140

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

ODPADÓW TWORZYW 

SZTUCZNYCH JÓZEF 

WOJCIECHOWSKI, 

Twardowo

 0,1100

Odpady tworzyw sztucznych070213  70,2930

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  50,7940

suma  121,1970

OGÓŁEM  121,1970

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNE "SOD" SP.J. M. 

STRUGLIŃSKI, B. 

OBST, K. DAWIDCZYK, 

TUREK

 70,3000

suma  70,3000

OGÓŁEM  70,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5WALBUD R.R. 

Walkowiak Sp. j., 

Niemarzyn

 1 380,0000

suma  1 380,0000

OGÓŁEM  1 380,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FABRYKA MEBLI  

WER-SAL 

KACZOROWSCY SP.J., 

JANKOWY

 480,0000

suma  480,0000

OGÓŁEM  480,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R3Santia Elżbieta 

Świndurska Zagórska, 

Wojciechowo 10

 4,8000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3,3000

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  8,3000

OGÓŁEM  8,3000
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Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R3ZAKŁAD  UTYLIZACJI  

ODPADÓW  CLEAN  

CITY SP.ZO.O., 

MIĘDZYCHÓD

 20,5200

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  11,9600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  0,6800

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  86,7000

Drewno170201  20,5600

Odpady ulegające biodegradacji200201  3 307,8800

suma  3 448,3000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  23,6000

Gruz ceglany170102  31,0400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  16 509,3000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  19 060,2200

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  19 900,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  15,5200

suma  55 539,6800

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12  112,5900

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  169,0300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  232,6200

Opakowania wielomateriałowe150105  1,3800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  310,0100

Opakowania ze szkła150107  24,3200

Inne niewymienione odpady190599  24 182,5100

Tworzywa sztuczne i guma191204  5 171,0500

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  150 365,0900

Papier i tektura200101  587,2200

Szkło200102  1 537,0000

Odzież200110  10,9600

Tworzywa sztuczne200139  1 568,5800
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  48 547,4200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 234,0000

suma  234 055,2800

OGÓŁEM  293 043,2600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"FABRYKA MEBLI 

BALMA" SPÓŁKA 

AKCYJNA, TARNOWO 

PODGÓRNE

 369,0000

suma  369,0000

OGÓŁEM  369,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1EKO-TRANS Mariola 

Balcer, Krajenka

 0,0010

suma  0,0010

OGÓŁEM  0,0010

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12POMOC DROGOWA 

MECHANIKA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

ROMAN RUDAWSKI, 

ZŁOTÓW

 193,0740

suma  193,0740

OGÓŁEM  193,0740

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"SARPOL" Sp. zo.o., 

Śmiardowo Złotowskie

 86,0000

suma  86,0000

OGÓŁEM  86,0000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3AG RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wroniawy

 1 345,4990

Zużyte opony160103  231,2200

Metale nieżelazne191203  232,2900

suma  1 809,0090

OGÓŁEM  1 809,0090

Odpady ulegające biodegradacji200201R3SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA 

"POZNANIANKA", 

POZNAŃ

 24,5000

suma  24,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  2,4000
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suma  2,4000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12  0,8600

suma  0,8600

OGÓŁEM  27,7600

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318R11Tandronik Tomasz 

Andrzejczak, Leszno

 0,4110

suma  0,4110

OGÓŁEM  0,4110

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FIRMA  "JARSTOL" 

S.C.  PAWEŁ I  

TOMASZ  MYŚLIWIEC, 

ŚWIBA

 7,0000

suma  7,0000

OGÓŁEM  7,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FRANCISZEK 

NAKONIECZNY 

HANDEL ARTYKUŁAMI 

ROLNICZO 

PRZEMYSŁOWYMI, 

GÓRA

 365,0340

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,2000

suma  365,2340

OGÓŁEM  365,2340

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103R5Tadeusz Marszał, 

Wydartowo

 21,2400

suma  21,2400

OGÓŁEM  21,2400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ, 

STĘSZEW

 117,0000  19,8000

suma  117,0000  19,8000

Skratki190801R5  34,3000

Zawartość piaskowników190802  104,0000

suma  138,3000

OGÓŁEM  255,3000  19,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3P.P.H. "EKO-ART-BIS" 

Józef Jaśkiewicz, 

PÓŁWIOSEK 

LUBSTOWSKI

 1 917,3270
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Inne niewymienione odpady070299  57,0300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  660,0520

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  189,3140

Tworzywa sztuczne170203  4,1900

Tworzywa sztuczne i guma191204  44,4820

suma  2 872,3950

OGÓŁEM  2 872,3950

Odpady tworzyw sztucznych070213R12PW IMPORT EXPORT 

ANDRZEJ BANASIAK, 

ŚLIWNIKI

 576,0320

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  168,5270

suma  744,5590

OGÓŁEM  744,5590

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3REKOPACK-ZAWAL 

SP. J., KONIN

 668,6060

Odpady tworzyw sztucznych070213  15,6450

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  5 610,7670

Tworzywa sztuczne i guma191204  159,3150

Tworzywa sztuczne200139  12,4800

suma  6 466,8130

OGÓŁEM  6 466,8130

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZAKŁAD UTYLIZACJI 

SAMOCHODÓW, 

OBRZĘBIN

 192,6090

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  11,8550

suma  204,4640

OGÓŁEM  204,4640

Popioły lotne z węgla100102R5CONTINENTAL ROAD 

SP.J.   K. MAJEWSKI,  

K.MAJEWSKA, 

POZNAŃ

 34 062,4700

suma  34 062,4700

OGÓŁEM  34 062,4700

Odpady kory i korka030101R1OSTROWSKI ZAKŁAD 

CIEPŁOWNICZY S.A., 

OSTRÓW WLKP.

 2 645,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  17 227,6000

suma  19 873,1000
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OGÓŁEM  19 873,1000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"TIGER" S.J. MAREK 

DROBKIEWICZ I 

SPÓŁKA, Złotów

 41,0240

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  71,1170

Tworzywa sztuczne160119  0,4200

Tworzywa sztuczne170203  11,4510

suma  124,0120

OGÓŁEM  124,0120

Odpady tworzyw sztucznych070213R3POLIPAK  SP.ZO.O., 

ŚRODA 

WIELKOPOLSKA

 2 196,3600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  163,3700

suma  2 359,7300

OGÓŁEM  2 359,7300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPH MAKO PLASTICS 

MANFRED KOCH, 

LESZNO

 13,9000

suma  13,9000

OGÓŁEM  13,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5TRANS TRONIC Tomasz 

Maciej Ostrowski, Luboń

 3 815,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  547,2000

suma  4 362,2000

OGÓŁEM  4 362,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PLASTOPAK MIKOŁAJ 

BAZYLCZUK, Grabowo 

Królewskie

 2,4440

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,3600

Tworzywa sztuczne160119  23,0220

suma  25,8260

OGÓŁEM  25,8260

Opakowania z metali150104R12PPHU KONSORT S.C., 

KONIN

 75,3120

suma  75,3120

OGÓŁEM  75,3120
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"DIG-NET" Sp.j. JAN I 

MAŁGORZATA 

LENART, MROCZEŃ

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5BA GLASS POLAND 

SP.ZO.O., POZNAŃ

 37 237,9000

Opakowania ze szkła150107  4 238,8000

suma  41 476,7000

OGÓŁEM  41 476,7000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12LIS-PLUS Katarzyna 

Liskowska - Muszyńska, 

Konin

 628,4040

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  54,0880

suma  682,4920

OGÓŁEM  682,4920

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ WODOC. I 

KANAL. SP. Z O.O., 

ŚRODA WLKP.

 10 320,3000  72,2000

Osady z klarowania wody190902  128,2000  0,9000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  418,0000  2,9000

suma  10 866,5000  76,0000

OGÓŁEM  10 866,5000  76,0000

Odchody zwierzęce020106R3OKECHAMP  S.A., 

POZNAŃ

 46,0800

suma  46,0800

OGÓŁEM  46,0800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106R12MODERTRANS 

POZNAŃ SP.ZO.O., 

POZNAŃ

 13,0000

suma  13,0000

OGÓŁEM  13,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Czę¶ci Samochodowe 

Michał Lament, Gr±bków

 34,5750

suma  34,5750

OGÓŁEM  34,5750
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PROSPERO" ZENON 

RABIEGA, ŁĘKA 

MROCZEŃSKA

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PHU SKUP I 

SPRZEDAŻ ZŁOMU 

KASACJA POJAZDOW 

ROMUALD DROBNIK, 

OPATÓWEK

 280,0700

suma  280,0700

OGÓŁEM  280,0700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE  CYNK S.C. 

EDWARD CYNKA, 

KATARZYNA CYNKA, 

LESZEK STATUCKI, 

Śrem

 120,6400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  591,4000

suma  712,0400

OGÓŁEM  712,0400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Wiktor Stencel, 

Rydzyna

 351,9560

suma  351,9560

OGÓŁEM  351,9560

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3KAM-TRANS-PLUS 

JANINA KAMINIARZ, 

GRODZISK 

WIELKOPOLSKI

 1 870,0120

suma  1 870,0120

OGÓŁEM  1 870,0120

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WĄGROWIECKIE 

FABRYKI MEBLI SP. Z 

O.O., WĄGROWIEC

 225,0000

suma  225,0000

OGÓŁEM  225,0000
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTORYZOWANY 

SERWIS 

SAMOCHODOWY 

BOSCH P.H.U. 

"PRIMAGAZ" M.B. 

NOWICCY S.C., 

STRASZKÓW

 131,7530

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,0770

suma  131,8300

OGÓŁEM  131,8300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12PHU "NOVIMEX" 

Radosław Jąder, 

Kąkolewo

 1,5300

suma  1,5300

OGÓŁEM  1,5300

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3Odolanowski Zakładu 

Komunalnego sp. z o.o., 

Raczyce

 11 098,5400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  630,0000  75,6000

suma  11 728,5400  75,6000

OGÓŁEM  11 728,5400  75,6000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212R1MIEJSKI ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SP. Z 

O.O., KONIN

 27 653,0000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  61 427,7000

suma  89 080,7000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3  416,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201  12 062,2000

suma  12 478,7000

Zużyte opony160103R5  124,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 689,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  24 427,7000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 569,9000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  19,9000

suma  27 832,1000
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Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112R12  27 645,9000

Papier i tektura200101  1 262,1000

Szkło200102  2 426,3000

Tworzywa sztuczne200139  4 968,8000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  4 173,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  2 123,4000

suma  42 600,0000

OGÓŁEM  171 991,5000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12ORDO POZNAŃ spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa, 

Czerwonak

 96,3900

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  299,3100

suma  395,7000

OGÓŁEM  395,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WYTWÓRNIA MEBLI 

LESZEK WUJEC, 

KROTOSZYN

 17,3300

suma  17,3300

OGÓŁEM  17,3300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3MIRHAN sp. z o. o., 

Pilawa

 43,8600

suma  43,8600

OGÓŁEM  43,8600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12Z.P.H.U. PALMAX 

DANIEL GARNCAREK, 

KRASZEWICE

 1 059,9200

suma  1 059,9200

OGÓŁEM  1 059,9200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZAKŁAD 

ZAOPATRZENIA 

"HYDROSTAL"S.J. 

JÓZEF WOŹNIAK, 

JACEK KUSZYŃSKI, 

KONIN

 879,6800

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  0,7750

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  14,3050
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Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  0,6060

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  1,6480

suma  897,0140

OGÓŁEM  897,0140

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ZAKŁAD 

WODOCIAGÓW I 

KANALIZACJI GMINY 

ZŁOTÓW SP. Z O.O., 

ZŁOTÓW

 41,8000  5,1000

suma  41,8000  5,1000

OGÓŁEM  41,8000  5,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.P.U.H.  

"GABI-JERCZYŃSCY"  

SP.J., PIASKI

 1 000,0000

suma  1 000,0000

OGÓŁEM  1 000,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USLUGO

WE RYSZARD 

NOWICKI, KONIN

 29,2900

suma  29,2900

OGÓŁEM  29,2900

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PPHU DROMADER 

BOGDAN MARSZAŁEK, 

BRZEZINY

 79,4800

suma  79,4800

OGÓŁEM  79,4800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12DELTA SP. J. 

JANKOWSKI, 

PLUCIŃSKI, ZAWADA, 

PLESZEW

 135,5850

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  333,2330

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  346,6770

suma  815,4950

OGÓŁEM  815,4950
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Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306R3WYTWÓRNIA 

WYROBÓW I  

MATERIAŁÓW  

ŚCIERNYCH   K. I  E. 

FURS, KOŁO

 545,3400

suma  545,3400

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114R5  30,7600

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  0,7240

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  102,4800

Inne niewymienione odpady120199  47,7300

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  563,1500

suma  744,8440

OGÓŁEM  1 290,1840

Opakowania wielomateriałowe150105R12SARR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bolechowo

 38,3600

Opakowania ze szkła150107  1,1370

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 932,0840

Szkło191205  1 791,8900

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  96,2800

suma  3 859,7510

OGÓŁEM  3 859,7510

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWY PLAST 

STOL KRZYSZTOF 

CZARNOTA, CZERNICE 

34

 1,0500

suma  1,0500

OGÓŁEM  1,0500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.P.H.U. "IWEN" Iwona 

Zwierzyńska ( dawniej 

Dolińska), KALISZ

 52,7550

suma  52,7550

OGÓŁEM  52,7550
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Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4FILMAR METAL 

RECYCLING RYSZARD 

MAJEWSKI, 

PLEWISKA

 0,6590

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  420,0000

Metale nieżelazne160118  332,9400

Aluminium170402  876,0000

Mieszaniny metali170407  0,2200

suma  1 629,8190

OGÓŁEM  1 629,8190

Miedź, brąz, mosiądz170401R12ZAKŁAD  PRZEROBU  

SUROWCÓW  

WTÓRNYCH  

"BETAMET" B. 

PALUSZAK, 

URBANOWO

 21,1000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  148,1000

suma  169,2000

OGÓŁEM  169,2000

Metale żelazne160117R12"UTAL" SPÓŁKA Z 

O.O., KOBYLNICA

 20,5260

Metale nieżelazne160118  200,1600

suma  220,6860

OGÓŁEM  220,6860

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PROMIS WOOD SP. Z 

O .O., POZNAŃ

 562,2000

suma  562,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12  872,7600

suma  872,7600

OGÓŁEM  1 434,9600

Odpady tworzyw sztucznych070213R3TURPLAST Karolina 

Buchali, Cisew

 115,3970

suma  115,3970

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12  171,8470

suma  171,8470

OGÓŁEM  287,2440

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12ZUPH "Odzysk" 

Grażyna Radzińska, 

Skoki

 24,5000

suma  24,5000

OGÓŁEM  24,5000
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA BIRAS S.C. 

M.B. IWAŃSCY, 

GRABÓW

 36,0600

suma  36,0600

OGÓŁEM  36,0600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Koło

 2 062,4500  461,5760

suma  2 062,4500  461,5760

OGÓŁEM  2 062,4500  461,5760

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904R12ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"SAN-EKO" (dawniej 

SANIPOR Zakład Usług 

Komunalnych), POZNAŃ

 2 862,7200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  5,8000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  986,2400

suma  3 854,7600

OGÓŁEM  3 854,7600

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203R3"BIOGAZ ZENERIS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Poznań

 506,2700

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  1 534,7500  368,3400

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  98,5220

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  1 688,0200

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  20,8350

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  65,5800

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  9 125,0000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  239,8000

suma  13 278,7770  368,3400

OGÓŁEM  13 278,7770  368,3400

Zawartość piaskowników190802R5MIEJSKIE WODOCIĄGI 

I KANALIZACJA SP. Z 

O.O., CHODZIEŻ

 50,0900
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suma  50,0900

OGÓŁEM  50,0900

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104R2GOSPODARKA 

ODPADAMI 

PRZEMYSŁOWYMI  

"ARGENTON " 

A.MARGIELEWSKI, 

ŚRODA 

WIELKOPOLSKA

 50,0000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704  99,0000

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  196,5000

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  460,0000

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  60,0000

Zmywacz farb lub lakierów080121  15,0000

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  146,0000

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  46,0000

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  50,0000

suma  1 122,5000

Roztwory utrwalaczy090104R4  2,4950

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,8600

suma  3,3550

OGÓŁEM  1 125,8550

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12Przedsiębiorstwo 

Budowlane Anbud sp. z 

o.o., Konin

 930,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  91,0000

suma  1 021,0000

OGÓŁEM  1 021,0000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380R3TARNOWSKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA TP-KOM 

SP.ZO.O., TARNOWO   

PODGÓRNE

 83,4400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  3 694,6400
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Odpady ulegające biodegradacji200201  7 586,5800

suma  11 364,6600

OGÓŁEM  11 364,6600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZPUH "ALBERO" Rafał 

Świerczyński, Mroczeń

 16,0000

suma  16,0000

OGÓŁEM  16,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12P.U.P.H. "MAG-BAR" 

GIZELA SOŁTYSIAK, 

KĄKOLEWO

 73,8190

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 135,5170

Tworzywa sztuczne160119  421,5170

Tworzywa sztuczne i guma191204  51,6800

suma  1 682,5330

OGÓŁEM  1 682,5330

Odpady kory i korka030101R1WYTWÓRNIA OKLEIN 

MEBLOWYCH 

WIŚNIEWSKI 

WALDEMAR, KONIN

 30,3500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  35,7700

suma  66,1200

OGÓŁEM  66,1200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPHU "MEBLE 

ADAMSKI" ZBIGNIEW 

ADAMSKI, KOBYLA 

GÓRA

 8,5000

suma  8,5000

OGÓŁEM  8,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład Stolarski 

Krzysztof Kokot, Wielki 

Buczek

 11,0000

suma  11,0000

OGÓŁEM  11,0000

Odpadowa masa roślinna020103R1Zakład Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o., 

Konin

 0,3660

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 

08

020109  0,0010

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  20,8800

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  4,1780
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Odpady tytoniowe020382  59,7350

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  0,3550

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  6,4970

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  0,3930

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,3660

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,0840

Inne niewymienione odpady070499  0,5200

Zwroty kosmetyków i próbek070681  1,5150

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  0,6180

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,0900

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  10,3490

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  0,7980

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1,4760

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  0,0340

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  27,7280

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

150111  1,5500

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  0,0870

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 

16 01 14

160115  0,0400

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  0,0280

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  0,6650

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  1,8890

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  0,0340

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,0130
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Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  9,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  0,0380  0,0380

Inne niewymienione odpady190999  0,0110  0,0110

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  0,9560

suma  150,3140  0,0490

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502R5  1 133,1200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  9 302,4200

suma  10 437,2400

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10  13,8000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  204,6330

suma  218,4330

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

zawierające substancje niebezpieczne

030104R12  1,0050

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  19,8800

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  1,8800

Inne niewymienione odpady040199  34,8700

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  17,4000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  39,5680

Inne niewymienione odpady040299  1,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213  23,4850

Odpady z dodatków zawierające substancje 

niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

070214  0,7150

Inne niewymienione odpady070299  17,4000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  33,5790

Inne niewymienione odpady120199  8,6580

Opakowania z papieru i tektury150101  2,1620

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  11,9250

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  16,9000
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Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  6,9380

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  31,5960

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  34,3840

Tworzywa sztuczne160119  4,0380

Inne niewymienione odpady160199  6,0400

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  0,2200

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,2400

Tworzywa sztuczne170203  7,7970

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,7860

Papier i tektura200101  12,6760

Odzież200110  18,8400

Tekstylia200111  116,1000

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  11,8230

suma  482,5050

OGÓŁEM  11 288,4920  0,0490

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1STOLARZ-LEMPERT 

Sp. komandytowa, 

Marianka Mroczeńska

 225,0000

suma  225,0000

OGÓŁEM  225,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401R4METALOPLASTYKA 

STANISŁAW 

MARYAŃSKI, POZNAŃ

 7,7900

suma  7,7900

OGÓŁEM  7,7900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R15USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

WYRÓB W DREWNIE 

HENRYK MENSFED, 

JANISŁAWICE

 12 950,0600

suma  12 950,0600

OGÓŁEM  12 950,0600
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Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3P.P.H.U. Wikry, 

Rogalinek

 0,1000

Odpady tworzyw sztucznych070213  227,4230

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  48,5550

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  247,2060

Tworzywa sztuczne160119  45,3720

Tworzywa sztuczne i guma191204  274,8650

suma  843,5210

OGÓŁEM  843,5210

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12SKUP ZŁOMU, METALI 

KOLOROWYCH, 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH, 

MAKULATURY, SZKŁA 

JERZY PIEPRZYK, 

PONIEC

 359,8590

suma  359,8590

OGÓŁEM  359,8590

Tworzywa sztuczne i guma191204R3MIWEX SG PW JÓZEF 

SŁOMKOWSKI, 

CHODZIEŻ

 1,7490

suma  1,7490

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  0,1140

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1,6350

Tworzywa sztuczne200139  0,2700

suma  2,0190

OGÓŁEM  3,7680

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4ODLEWNIA METALI 

KOLOROWYCH A. 

LEWANDOWSKI, L. 

LEWANDOWSKI SP.J., 

RYCHWAŁ

 20,3700

Metale nieżelazne160118  1 117,6920

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,2200

Aluminium170402  638,3180

Odpady metali nieżelaznych191002  15,1400

Metale nieżelazne191203  5,7070

suma  1 809,4470

OGÓŁEM  1 809,4470

Odpady tworzyw sztucznych070213R3FOLPLAST SP. Z O.O., 

KOŚCIAN

 1 962,8600
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  137,2900

suma  2 100,1500

OGÓŁEM  2 100,1500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12KASMET S.C. 

ELŻBIETA RUCIŃSKA, 

RYSZARD MAJEWSKI, 

Kunowo

 1 312,5570

suma  1 312,5570

OGÓŁEM  1 312,5570

Miedź, brąz, mosiądz170401R4TERIEL SP. Z O.O., 

GOSTYŃ

 10,8040

Żelazo i stal170405  604,1100

suma  614,9140

OGÓŁEM  614,9140

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PALATOM P-H-P-U 

Arkadiusz Tomczyk, 

Muchy

 35,0000

suma  35,0000

OGÓŁEM  35,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Wytwórnia Mozaiki 

Osiewicz sp. z o.o. sp. 

k., Jaraczewo

 580,0000

suma  580,0000

OGÓŁEM  580,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

JAROSŁAW KORNOSZ, 

BRODY

 752,7810

suma  752,7810

OGÓŁEM  752,7810

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PHU 

AGRO-AUTO-SÓJKA 

s.c., RADŁÓW

 193,1580

suma  193,1580

OGÓŁEM  193,1580

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1VEOLIA ENERGIA 

POZNAŃ S.A., POZNAŃ

 4 107,1400

suma  4 107,1400

OGÓŁEM  4 107,1400

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4Pratt & Whitney Kalisz, 

Kalisz

 833,6830

3483



Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  63,2720

suma  896,9550

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119R12  11,9000

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  8,7000

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  96,6500

Wodne ciecze myjące120301  97,6500  2,9290

suma  214,9000  2,9290

OGÓŁEM  1 111,8550  2,9290

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12KREMER Spółka Jawna, 

Chojęcin-Szum

 36,2480

suma  36,2480

OGÓŁEM  36,2480

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12FABRYKA 

WSPORNIKÓW EUR 

"NEPA" SP. Z O.O., 

OTOCZNA

 3 523,0000

Opakowania z drewna150103  40,4800

suma  3 563,4800

OGÓŁEM  3 563,4800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PRZEDSIĘBIORSTWO  

WIELOBRANŻOWE 

"LS-PLUS"  SP.Z O.O., 

PLEWISKA

 512,8870

Tworzywa sztuczne170203  36,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  712,5060

suma  1 261,3930

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R5  91,0200

Inne niewymienione odpady060399  7,7500

Odpady tworzyw sztucznych070213  647,8800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  281,2860

Popioły lotne z węgla100102  0,3600

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  2,8170

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  3,5100

Wybrakowane wyroby101382  2,6400

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  25,5500
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  716,7420

Tworzywa sztuczne160119  128,0000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  33,7400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,0400

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  5,9720

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  25,1980

Tworzywa sztuczne170203  26,9460

Tworzywa sztuczne i guma191204  14,6100

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  270,0000

Tworzywa sztuczne200139  0,0140

suma  2 284,0750

Odpadowa masa roślinna020103R12  0,5400

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104  29,6230

Odpady poekstrakcyjne020303  0,3500

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  150,1980

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  95,8000

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  122,4530

Inne niewymienione odpady020399  42,7100

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  43,4620

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

zawierające substancje niebezpieczne

030104  11,9200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  111,8280

Inne niewymienione odpady030199  193,4200

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  24,0000

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  4,7400

Inne niewymienione odpady030399  24,7740

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  38,1750

Inne niewymienione odpady040199  0,9900

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  41,1740
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Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  224,5890

Inne niewymienione odpady040299  105,8510

Odpady z dodatków zawierające substancje 

niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

070214  49,9030

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14070215  0,0250

Odpady zawierające niebezpieczne silikony070216  0,1000

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  0,9280

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  25,2310

Inne niewymienione odpady070299  58,7570

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070513  200,4680

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  82,1060

Zwroty kosmetyków i próbek070681  117,1580

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  333,9300

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  308,1220

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  93,4930

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  0,2300

Inne niewymienione odpady080199  7,2360

Odpady proszków powlekających080201  154,9510

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  6,5700

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  86,9660

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  2,9510

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  10,8480

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  73,6460

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  274,9980

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080411  0,0720

Inne niewymienione odpady080499  120,6260

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,0120

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra090108  20,2170
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Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  37,3730

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103  80,0000

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 11 15

101116  225,0000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  18,2830

Odpady spawalnicze120113  2,8320

Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,0600

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  63,1960

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  9,3730

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  69,7010

Inne niewymienione odpady120199  144,0900

Opakowania z papieru i tektury150101  3,1230

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  390,8840

Opakowania z drewna150103  57,0000

Opakowania z metali150104  76,9220

Opakowania wielomateriałowe150105  1 435,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  2 028,0000

Opakowania ze szkła150107  50,0000

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  9,6480

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

150111  16,6010

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1 589,4630

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  100,5500

Zużyte opony160103  104,5860

Tworzywa sztuczne160119  284,5180

Inne niewymienione elementy160122  441,0320

Inne niewymienione odpady160199  355,0000
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Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  50,5800

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  105,3700

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  65,9280

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,0060

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  19,5690

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,2860

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  2,0000

Inne niewymienione odpady170182  62,5020

Drewno170201  17,6000

Tworzywa sztuczne170203  60,8510

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204  363,8590

Odpadowa papa170380  134,2310

Mieszaniny metali170407  0,6080

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,1080

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  3,5540

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  154,5440

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  50,0000

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108  0,1370

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  8,0680

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208  0,2650

Skratki190801  441,0000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  9,0800

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  2,4500

Papier i tektura191201  0,6080

Tworzywa sztuczne i guma191204  6 524,2900

Drewno zawierające substancje niebezpieczne191206  0,2000

Tekstylia191208  41,1430

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  506,0000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  9 055,1000

Papier i tektura200101  14,6330

Szkło200102  0,0010

Odzież200110  44,3600

Tekstylia200111  5,6670

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  17,3520

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne200131  7,5010

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  11,6810

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  2,8260

Tworzywa sztuczne200139  14,9250

Metale200140  0,7700

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  2,0000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  80,5200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  13,2500

Odpady wielkogabarytowe200307  269,2500

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  0,7810

suma  29 053,8300

OGÓŁEM  32 599,2980

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5Eurovia Polska S.A, 

Bielany Wrocławskie

 3 315,0000

suma  3 315,0000

OGÓŁEM  3 315,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Z.P.H.U. PUNKT 

KASACJI POJAZDÓW 

BOLESŁAW 

LEMAŃSKI, 

WĄGROWIEC

 489,3100

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  72,6300

suma  561,9400

OGÓŁEM  561,9400

Inne niewymienione odpady030199R3PPH JAG sp. z o.o., 

Lisków

 16,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213  408,0560

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  32,5000
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suma  456,9560

OGÓŁEM  456,9560

Opakowania z drewna150103R1WARTER S.J., 

WARSZAWA

 10,0000

suma  10,0000

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3  4 065,9700

Opakowania z papieru i tektury150101  11 873,7530

Papier i tektura191201  676,7900

Papier i tektura200101  162,7800

suma  16 779,2930

OGÓŁEM  16 789,2930

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWY 

"UCIECHOWSKI" 

SPÓŁKA JAWNA, 

Raszków

 30 450,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  1 408,0000

Odpady betonowe i szlam betonowy101314  110,0000

suma  31 968,0000

OGÓŁEM  31 968,0000

Zużyte opony160103R11ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

SIEDLECZKU, 

SIEDLECZEK

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R3KOMUNALNY ZAKŁAD 

BUDŻETOWY, 

JARACZEWO

 3 000,0000

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  600,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  450,0000

suma  4 050,0000

OGÓŁEM  4 050,0000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3M.O.L.-ROMGUM  SP. 

Z O.O. ZPChr., SUCHY 

LAS

 5,9580

suma  5,9580
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OGÓŁEM  5,9580

Odpadowa masa roślinna020103R3Bioelektrowania 

Przykona sp. z o.o., 

Psary

 2 146,4800

Odchody zwierzęce020106  1 195,0000

Odpady z mycia i przygotowywania surowców020201  19,5000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  2 374,4400

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  3 290,8500

Inne niewymienione odpady020299  682,0900

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  300,3300

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  1 786,2200

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  69,3100

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502  1 079,5700

Odpadowa serwatka020580  168,9000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  106,7000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020603  286,4000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  822,7700

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  919,4700

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  15,5400

suma  15 263,5700

OGÓŁEM  15 263,5700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1KOPALNIA SOLI 

"KŁODAWA" S.A., 

KŁODAWA

 0,9000

suma  0,9000

OGÓŁEM  0,9000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4"FERREX" SP. Z O.O., 

POZNAŃ

 1 352,6400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  24,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,8640

Żelazo i stal170405  3 200,7350

Metale żelazne191202  164,9600

suma  4 744,5990

OGÓŁEM  4 744,5990
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Metale żelazne191202R4MRS Selekt Sp. z o.o., 

Łokacz Mały

 2 531,5460

Metale nieżelazne191203  16,5600

suma  2 548,1060

OGÓŁEM  2 548,1060

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12EKO-PARTNER S.C. M. 

CIEŚLAK, 

M.MIŁOWSKI, ŚREM

 1 806,3090

suma  1 806,3090

OGÓŁEM  1 806,3090

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"KARIAN" SP.J.  JAN, 

BOŻENA, ANDRZEJ 

KARWAN, CHOJĘCIN  

SZUM

 2,8000

suma  2,8000

OGÓŁEM  2,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12EUROPAK CENTER 

Tomasz Janusz ( 

kiedy¶: EUROPAK 

CENTER Zdzsław 

Janusz), Psary Polskie

 12,3390

suma  12,3390

OGÓŁEM  12,3390

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104R2"PŁYTOFLEX" 

GRZEGORZ  

KABACIŃSKI, MOSINA

 64,2100

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070204  20,2800

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704  7,2240

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  24,8580

suma  116,5720

OGÓŁEM  116,5720

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Witold Precz, Antonin  86,1300

suma  86,1300

OGÓŁEM  86,1300

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4THEMISTO RAFAŁ 

NOWACKI, konin

 0,2180

Metale nieżelazne160118  268,4230

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4840

Aluminium170402  654,7760
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suma  923,9010

OGÓŁEM  923,9010

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ZAKŁAD ENERGETYKI 

CIEPLNEJ I USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. Z 

O.O., JASTROWIE

 25,8000  4,0000

suma  25,8000  4,0000

OGÓŁEM  25,8000  4,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12RE-CO ROBERT 

WIECZOREK, OSTRÓW 

WLKP.

 485,7420

suma  485,7420

OGÓŁEM  485,7420

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R12Jacobs Douwe Egberts, 

Warszawa

 125,0000

suma  125,0000

OGÓŁEM  125,0000

Opakowania z drewna150103R1INTER GLOBAL 

SP.Z.O.O., 

 19,0000

suma  19,0000

OGÓŁEM  19,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3Regionalny Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów sp. z o.o., 

Ostrów Wlkp.

 1 600,0000

suma  1 600,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1 273,7400

Gruz ceglany170102  213,1600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 582,6600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  624,9200

suma  6 694,4800

Opakowania z papieru i tektury150101R12  544,7050

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 201,7540

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 218,6050

Opakowania ze szkła150107  965,8400

Papier i tektura200101  100,0000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  75 702,3170

suma  79 733,2210
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OGÓŁEM  88 027,7010

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"JESTIC"  J.K.  

CYKOWIAK  S.M. 

CYKOWIAK  SP.J., 

KRĄPLEWO

 406,4350

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 070,1890

Tworzywa sztuczne160119  7,5400

Tworzywa sztuczne i guma191204  2 337,0170

suma  3 821,1810

OGÓŁEM  3 821,1810

Opakowania z papieru i tektury150101R1"ZŁOMEK" URBANIAK 

ZYGMUNT, Człuchów

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12Punkt Recycling EVRA 

Sp. z o.o. Sp. k., 

Oborniki

 17,7060

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  45,0120

suma  62,7180

OGÓŁEM  62,7180

Zużyte opony160103R3GMINNA SPÓŁKA 

KOMUNALNA W 

CHRZYPSKU WIELKIM 

Sp. z o.o., 

CHRZYPSKO WIELKIE

 5,0000

Skratki190801  12,4000

Zawartość piaskowników190802  20,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  268,4000  38,7000

suma  305,9000  38,7000

Urządzenia zawierające freony200123R12  2,2200

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  3,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  2,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  26,0000

suma  33,8200

OGÓŁEM  339,7200  38,7000
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Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE H. 

LESZCZYŃSKI Sp. K., 

GŁUCHOWO

 4,3800

suma  4,3800

OGÓŁEM  4,3800

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304R5CHEM-GLAS SP. Z 

O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

SKIERSZEWO

 130,3000

suma  130,3000

OGÓŁEM  130,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204R3"REHAU"  SP.Z O.O., 

Tarnowo Podgórne

 4 911,0500

suma  4 911,0500

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  3 433,5500

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  1 629,4000

suma  5 062,9500

OGÓŁEM  9 974,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. Z 

O.O., KLECZEW

 547,0000  0,0000

Papier i tektura200101  2,0000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  76,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  2 354,0000

Odpady z targowisk200302  10,0000

suma  2 989,0000  0,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1 150,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  43,0000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  237,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  583,0000

suma  2 013,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  353,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 292,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  2 028,0000

Opakowania ze szkła150107  1 659,0000
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Tekstylia200111  4,0000

Tworzywa sztuczne200139  10,0000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  515,0000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  9,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 279,0000

suma  8 149,0000

OGÓŁEM  13 151,0000  0,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5WIELOBRANŻOWE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z 

O.O., NOWE 

SKALMIERZYCE

 19,8750

suma  19,8750

OGÓŁEM  19,8750

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3FABRYKA PAPIERU 

KACZORY SP.ZO.O., 

KACZORY

 817,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  2 511,8000

Papier i tektura191201  420,8000

Papier i tektura200101  1 876,1000

suma  5 626,0000

OGÓŁEM  5 626,0000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R4WORD WIDE 

RECYCLING SP. Z 

O.O., POZNAŃ

 2 568,3750

suma  2 568,3750

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12  498,1170

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  2,3340

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  963,2000

suma  1 463,6510

OGÓŁEM  4 032,0260

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ECO-CARS SP. Z O.O., 

POZNAŃ

 1 678,6050

suma  1 678,6050

OGÓŁEM  1 678,6050

Odpady tworzyw sztucznych070213R3DECORA SP. ZO.O., 

ŚRODA WLKP.

 1 716,7000
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  482,3000

suma  2 199,0000

OGÓŁEM  2 199,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102R4LESZCZYŃSKA 

FABRYKA POMP SP. Z 

O.O,LESZNO, LESZNO

 62,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  58,0000

Żelazo i stal170405  7 019,7000

suma  7 140,1000

OGÓŁEM  7 140,1000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5STRABAG SP.ZO.O., 

Pruszków

 2 719,0000

suma  2 719,0000

OGÓŁEM  2 719,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12STACJA DEMONTAŻU I 

KASACJI POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI, 

JANOWO

 85,3890

suma  85,3890

OGÓŁEM  85,3890

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318R11PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

MAX-TECH, 

WYTOMYŚL

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1STOLARNIA TARTAK 

SP.J. Z.E.P 

JENDRASIAK, 

PLESZEW

 228,0000

suma  228,0000

OGÓŁEM  228,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12PPUH STOLRUS S.C., 

KROTOSZYN

 245,8000

suma  245,8000

OGÓŁEM  245,8000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3EKO-REGION 

SP.ZO.O., 

BEŁCHATÓW

 4 902,4000
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  89,6000

suma  4 992,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5  101,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  47,8000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 491,7000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  9 753,7000

suma  12 394,8000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904R12  352,6000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  76,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  910,1000

suma  1 339,1000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904R13  88,8000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  6,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  85,6000

suma  180,7000

OGÓŁEM  18 906,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Gospodarstwo 

Ogrodnicze "BELKA" 

s.c. Małgorzata i Edward 

Belka, Międzybłocie

 558,5200

Opakowania z drewna150103  427,6900

suma  986,2100

OGÓŁEM  986,2100

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12TRANSFADROM 

SP.ZO.O. SP.K., 

POZNAŃ

 5 772,9500

Gruz ceglany170102  19 831,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  5 444,9000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  81,2800

suma  31 130,1300

OGÓŁEM  31 130,1300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3YORK  SP.ZO.O., 

BOLECHOWO

 390,4550
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suma  390,4550

OGÓŁEM  390,4550

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE ŁĘPECKI & 

MATUSZCZAK 

MARIUSZ ŁĘPECKI, 

KRZYSZTOF ŁĘPECKI 

SP.J., POZNAŃ

 13 998,0000

Gruz ceglany170102  993,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  10 890,1800

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  479,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 149,8000

suma  29 509,9800

OGÓŁEM  29 509,9800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5SLAM POLAND sp. z 

o.o., Ostrów 

Wielkopolski

 9,7000

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  198,7520

suma  208,4520

OGÓŁEM  208,4520

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.W. AUTOX Czaplicki 

Leszek, Drzonek

 9,8250

suma  9,8250

OGÓŁEM  9,8250

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Polinova Polska sp. z 

o.o. sp. k, Wagrowiec

 1 142,0000

suma  1 142,0000

OGÓŁEM  1 142,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R12ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA I 

GOSPODARKI 

ODPADAMI "MZO" 

S.A., OSTRÓW WLKP.

 445,9970

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  201,0760

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  477,5470

suma  1 124,6200

OGÓŁEM  1 124,6200
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Odpady tworzyw sztucznych070213R3Nowitex-Eco Sp. z o.o. 

Sp. K., Straszków

 40,6430

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  875,2390

Tworzywa sztuczne160119  5,3850

Tworzywa sztuczne i guma191204  12,4300

suma  933,6970

OGÓŁEM  933,6970

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. Z 

O.O., ZŁOTÓW

 460,6300  69,1000

suma  460,6300  69,1000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  501,3600

Gruz ceglany170102  168,0200

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  100,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  349,4290

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,4600

Zawartość piaskowników190802  102,3400

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  1 721,6550  688,6620

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  197,9600

suma  3 141,7240  688,6620

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12  38,5880

Odpady tworzyw sztucznych070213  353,5590

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  0,1800

Opakowania z papieru i tektury150101  321,2930

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 197,0200

Opakowania z drewna150103  0,0600

Opakowania wielomateriałowe150105  23,4700

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 895,1450

Tworzywa sztuczne160119  3,4510

Drewno170201  84,3600

Tworzywa sztuczne170203  5,2270

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  26 864,7800

Odpady wielkogabarytowe200307  2 124,1350
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suma  32 911,2680

OGÓŁEM  36 513,6220  757,7620

Opakowania z drewna150103R3POZIOM Piotr 

Poziomski, Lipka

 5,2000

suma  5,2000

OGÓŁEM  5,2000

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3DINOPOL SP. Z O.O., 

OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI

 1 662,7771

Opakowania z papieru i tektury150101  654,5640

Papier i tektura191201  2 043,7770

suma  4 361,1181

OGÓŁEM  4 361,1181

Drewno170201R3P.W. OGRÓD ANDRZEJ 

WOJCIECH 

SZLAGOWSKI, 

WYSOGOTOWO

 5 719,3000

suma  5 719,3000

OGÓŁEM  5 719,3000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PUH RATMECH 

MECHANIKA 

POJAZDOWA STACJA 

DEMONTAŻU 

POJAZDÓW ZBIGNIEW 

RATAJEK, ODOLANÓW

 258,1180

suma  258,1180

OGÓŁEM  258,1180

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO TARTAK 

MARIAN LEONARD, 

GORZYCE WIELKIE

 87,0000

suma  87,0000

OGÓŁEM  87,0000

Opakowania z drewna150103R1"EKO-TRANS" WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI 

STAŁYCH RENATA 

NOWAK, ŁUBOWO

 8,8000

suma  8,8000

OGÓŁEM  8,8000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Samorz±dowy Zakład 

Komunalny w Zakrzewie, 

Zakrzewo

 9,6000  2,3040

suma  9,6000  2,3040
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OGÓŁEM  9,6000  2,3040

Opakowania z papieru i tektury150101R1HODOWLA PRZYNĘT 

WEDKARSKICH PIOTR 

DRAGAŃSKI, 

CIOSANIEC BOLKOWO

 0,3100

suma  0,3100

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182R3  200,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  1,0000

suma  201,0000

OGÓŁEM  201,3100

Odpady tworzyw sztucznych070213R3WYTWÓRNIA  FOLII  I  

WYROBÓW  

FOLIOWYCH  

"FOLIAREX" S.J. 

katarzyna borowiak, 

tadeusz borowiak, 

tomasz borowiak, 

DROŻDŻYCE

 1 154,0500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 595,1440

suma  3 749,1940

OGÓŁEM  3 749,1940

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5ZAKŁAD KOMUNALNY 

W POBIEDZISKACH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Pobiedziska

 24,9100

Gruz ceglany170102  3,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  22,1200

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  7,0000

suma  57,2300

OGÓŁEM  57,2300

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12WIMAR OZDOWSCY 

sp. z o.o. sp.k.(dawniej 

PH WIMAR S.J. 

ZBIGNIEW I MARIA 

OZDOWSCY), 

PIERUCHY

 198,5300

suma  198,5300

OGÓŁEM  198,5300
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PHU JASZ JADWIGA 

SZKLARCZYK, 

WITASZYCZKI

 16,4000

suma  16,4000

OGÓŁEM  16,4000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

"CARO" S.C. BARBARA 

ULICZNA, KRZYSZTOF 

ULICZNY, KOTUŃ

 1 999,8910

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  233,7560

suma  2 233,6470

OGÓŁEM  2 233,6470

Odpadowa masa roślinna020103R3BIOGAZ DZIAŁYŃ Sp. z 

o.o., DZIAŁYŃ

 9 154,1000

Odchody zwierzęce020106  7 999,8000

suma  17 153,9000

OGÓŁEM  17 153,9000

Opakowania ze szkła150107R5REMONDIS Glass 

Recycling Polska Sp. z 

o.o., Piła

 167 603,1100

Szkło191205  299,2700

Szkło200102  153,6600

suma  168 056,0400

OGÓŁEM  168 056,0400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PPH I OBRÓT 

SUROWCAMI 

WTÓRNYMI, KASACJA 

POJAZDÓW JOLANTA 

GNIEWOSKA, WYSZKI 

84

 564,4790

suma  564,4790

OGÓŁEM  564,4790

Odpady kory i korka030101R3MMH ECO-PAL MACIEJ 

PIOTROWSKI I 

WSPÓLNICY S.J., 

Mokronosy

 72,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  15 780,4970

suma  15 852,9970

OGÓŁEM  15 852,9970
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Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5Przedsiębiorstwo Usług 

Wielobranżowych, 

Żwirownia Szymon 

Adamczyk, Nekla

 9,8600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  3 120,0000

suma  3 129,8600

OGÓŁEM  3 129,8600

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3RECYKL 

ORGANIZACJA  

ODZYSKU S.A., ŚREM

 397,6400

Zużyte opony160103  33 968,5310

Inne niewymienione odpady160199  59,9830

Tworzywa sztuczne i guma191204  3 817,2800

suma  38 243,4340

Odpady żelaza i stali191001R4  187,5400

Metale żelazne191202  9 362,9700

suma  9 550,5100

OGÓŁEM  47 793,9440

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105R5Siniat sp. z o.o. (dawniej 

LAFARGE GIPS SP. Z 

O.O.), WARSZAWA

 37 515,0000

suma  37 515,0000

OGÓŁEM  37 515,0000

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12ENERGETYKA 

POZNAŃSKA PRZED. 

USŁUG ENERG. 

ENERGOBUD LESZNO 

SP. Z O.O., 

GRONÓWKO 30

 132,8500

suma  132,8500

OGÓŁEM  132,8500

Odpady kory i korka030101R1DM POL sp. z o.o., 

Skórka

 4,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  152,0000

suma  156,5000

OGÓŁEM  156,5000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12GS "SCH" OPATÓWEK, 

OPATÓWEK

 269,7700

suma  269,7700

OGÓŁEM  269,7700
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FABRYKA  MEBLI  

"MEBLAR"  M .F. 

SOŁTYSIK, BARANÓW

 32,5000

suma  32,5000

OGÓŁEM  32,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12BIO-ENERGIA ANETA 

GRACZ, KRASZEWICE

 281,7000

suma  281,7000

OGÓŁEM  281,7000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12BUDMAT F.H.U. Roman 

Felberg, Oborniki

 313,1650

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  10,2830

suma  323,4480

OGÓŁEM  323,4480

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5ALTRANS  SP. Z O.O., 

BIAŁĘGI

 568,3000

Gruz ceglany170102  1 035,1000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 828,7200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  7 500,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  19,1800

suma  12 951,3000

OGÓŁEM  12 951,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE ANDRZEJ 

PAŁUCZAK, ZŁOTÓW

 20,8420

suma  20,8420

OGÓŁEM  20,8420

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305R3SPÓŁKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

"PROSNA", KALISZ

 275,3000  13,8000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  16,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  751,6000  95,9000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  26,6000

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  250,0000  60,5000
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suma  1 319,5000  170,2000

OGÓŁEM  1 319,5000  170,2000

Odpadowa masa roślinna020103R1SW Solar Czarna Woda 

sp. z o.o., Czarnków

 2 626,9800

Odpady kory i korka030101  3 450,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  49 259,3800

Opakowania z drewna150103  288,3400

suma  55 625,2000

Osady z dekarbonizacji wody190903R11  7,9500

suma  7,9500

OGÓŁEM  55 633,1500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TARTAK ZBIERSK SP. 

Z O.O., ZBIERSK 

CUKROWNIA 207

 425,5000

suma  425,5000

OGÓŁEM  425,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"KONBET" SP. Z O.O. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

POZNAŃ

 2 470,1300

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  724,9600

suma  3 195,0900

OGÓŁEM  3 195,0900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Zakład Usługowy sp. c. 

Emilia Powietrzyńska i 

Andrzej Powietrzyński, 

Głogowa

 317,9550

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  28,9200

suma  346,8750

OGÓŁEM  346,8750

Odpady tworzyw sztucznych070213R3WYTWARZANIE 

WYROBÓW Z 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

ANDRZEJ PAWLAK, 

ŚRODA WLKP.

 122,3690

suma  122,3690

OGÓŁEM  122,3690
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Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R12F.H.U.I T. LEMPOL 

JACEK ŁĘPECKI 

KAMIENIARSTWO 

LEMPOL, WRZE¦NIA

 4,1150

suma  4,1150

OGÓŁEM  4,1150

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12EMABO WALDEMAR 

ŚLEBIODA, SEPNO

 1,3750

Odpady tworzyw sztucznych070213  2 960,1470

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  82,4580

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  211,5400

Inne niewymienione odpady120199  115,0980

Tworzywa sztuczne160119  31,8100

Tworzywa sztuczne i guma191204  176,5510

suma  3 578,9790

OGÓŁEM  3 578,9790

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R3AWAS-SERWIS SP. Z 

O.O., WARSZAWA

 19,6500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  78,8500

suma  98,5000

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne

170106R12  1 130,7000

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje 

niebezpieczne

170507  2 656,2000

suma  3 786,9000

OGÓŁEM  3 885,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3EMPOL SP. Z O.O., 

KSAWERÓW 27

 2 964,1000

suma  2 964,1000

OGÓŁEM  2 964,1000

Metale żelazne160117R12CENTROZLOM 

WROCLAW, Wrocław

 541,9900

Żelazo i stal170405  547,8550

suma  1 089,8450

OGÓŁEM  1 089,8450

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12"WALDI-PLAST" 

PIASEK MONIKA, 

OSTRORÓG

 0,7500

Opakowania z papieru i tektury150101  4,5300
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  22,5500

suma  27,8300

OGÓŁEM  27,8300

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Piotr Sanok Firma 

SANOK, Jankowo Dolne

 306,5900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  36,7900

suma  343,3800

OGÓŁEM  343,3800

Odpady betonowe i szlam betonowy101314R5NOWBUD sp. z o.o. 

Ryszard Kubiak, Dzierż

±zna

 717,2400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 000,0000

suma  1 717,2400

OGÓŁEM  1 717,2400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Truck BP 

s.c.Łamanowska-Liskow

ska Kucharski, Konin

 1 082,5000

suma  1 082,5000

OGÓŁEM  1 082,5000

Cynk170404R4PPHU JOPP-POL 

EKSPORT-IMPORT 

RYSZARD JOPP, 

KRZYSZTOF JOPP, 

RYCZYWÓŁ

 2,2150

suma  2,2150

OGÓŁEM  2,2150

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5Maria Betka HUTA 

SZKŁA "BEATA", 

Miejska Górka

 47,7300

suma  47,7300

OGÓŁEM  47,7300

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4"METALPRESS" SP. Z 

O.O., Dolsk

 146,7480

Miedź, brąz, mosiądz170401  248,6030

Aluminium170402  0,3000

Mieszaniny metali170407  0,1240

suma  395,7750

OGÓŁEM  395,7750
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Usługi 

Transportowo-Koparkow

e Mirosław Sękowski, 

Skoki

 550,0000

Gruz ceglany170102  1 600,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 400,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  400,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  430,0000

suma  4 380,0000

OGÓŁEM  4 380,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5FIRMA 

DROGOWO-MOSTOWA 

BETONTRYSK 

ANDRZEJ 

RYCKOWSKI, PIŁA

 180,0000

suma  180,0000

OGÓŁEM  180,0000

Żelazo i stal170405R4EIN SOF SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bydgoszcz

 3 202,2100

suma  3 202,2100

OGÓŁEM  3 202,2100

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3KRUŚ SP.ZO.O. SP.K., 

GRANOWO

 70,7670

suma  70,7670

OGÓŁEM  70,7670

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5WIELOBRANŻOWE  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "DĄBROWA" 

WIKTOR 

DANIELEWSKI, 

DĄBROWA

 1 630,6500

Gruz ceglany170102  420,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  50,0000

suma  2 100,6500

OGÓŁEM  2 100,6500

3509



Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3SK TRADE SP.ZO.O., 

POZNAŃ

 229,7880

suma  229,7880

OGÓŁEM  229,7880

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1DOORS E.R.J. KUBIAK 

SP. J., KOMORNIKI

 3,9500

suma  3,9500

OGÓŁEM  3,9500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO MIRMAR S.C. M. 

SZCZEPANKIEWICZ, M. 

LIS, KONIN

 678,0220

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  7,5500

suma  685,5720

OGÓŁEM  685,5720

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PHU "SURBUD" S.C. 

CHABERSKI, 

CHABERSKI, KALISZ

 131,5600

suma  131,5600

OGÓŁEM  131,5600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PHU HANDEL ZŁOMEM 

ZEON HOJNY, 

POGORZELA

 353,7490

suma  353,7490

OGÓŁEM  353,7490

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3AQUANET  S.A., 

POZNAŃ

 13 444,4700  2 619,9100

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  19,0000  2,5300

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  5 600,2700

suma  19 063,7400  2 622,4400

Osady z klarowania wody190902R5  2 317,1000  229,9000

suma  2 317,1000  229,9000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12  12 845,0000  2 322,9800

Inne niewymienione odpady190899  569,2200  23,0500

suma  13 414,2200  2 346,0300

OGÓŁEM  34 795,0600  5 198,3700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1POL-LEIM-HOLTZ Sp. z 

o.o., Leszno

 451,0000

suma  451,0000

OGÓŁEM  451,0000
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

PRZEMYSŁAW 

OLEJNIK, WĄBIEWO

 7 980,1990

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  2 887,9070

Tworzywa sztuczne i guma191204  4 437,9800

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  6 958,6400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  24 993,5100

Odpady wielkogabarytowe200307  3 649,4400

suma  50 907,6760

OGÓŁEM  50 907,6760

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PW Komex sp. z o.o., 

Konin

 289,7800

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  65,0800

suma  354,8600

OGÓŁEM  354,8600

Żelazo i stal170405R4NORSON Sp. z o.o. 

sp.k., Sarbinowo

 504,1460

suma  504,1460

OGÓŁEM  504,1460

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R12METALIKA RECYCLING 

SP. Z O.O., RAWICZ

 33,2200

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  104,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213  752,2760

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  518,1720

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  7 475,8600

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  11 566,1920

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 501,4100

Tekstylia191208  899,2000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  566,9500

Tworzywa sztuczne200139  559,0740

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  827,1500

suma  24 803,9040

OGÓŁEM  24 803,9040
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12BŁAŻEJ SKOWROŃSKI 

PRZEDSIEBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

'BIOSTAL', Pobiedziska

 470,8220

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,7200

suma  471,5420

OGÓŁEM  471,5420

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD HANDLOWO 

USŁUGOWY 

"DREWPOL" 

KRZYSZTOF JAGIEŁŁA, 

STRZELCZYKI

 38,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  1,0000

Opakowania z drewna150103  0,9000

suma  39,9000

OGÓŁEM  39,9000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R3MAT-PLAST TOMASZ 

KACZOR, 

GORZUCHOWO

 14,7440

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  6,5700

Tworzywa sztuczne i guma191204  10,3340

suma  31,6480

OGÓŁEM  31,6480

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PPHU Bartosz Guzik, 

Mosina

 90,2110

suma  90,2110

OGÓŁEM  90,2110

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5BATPOL RAFAŁ 

SIEJEK, POZNAŃ

 125,4500

Gruz ceglany170102  0,9000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  507,1500

suma  633,5000

OGÓŁEM  633,5000

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105R5DOLINA NIDY SP. Z 

O.O., ZAKŁAD 

PRZEROBU GIPSU W 

KONINIE, LESZCZE 15

 122 890,1000

suma  122 890,1000
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OGÓŁEM  122 890,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3STYROMAP Sp. z o.o. 

Sp. k., MILCZ

 2,3280

suma  2,3280

OGÓŁEM  2,3280

Inne niewymienione odpady030199R3POLVATEX SP. Z O.O., 

Piotrkowice

 143,0900

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  45,1400

Odpady tworzyw sztucznych070213  6,1900

suma  194,4200

OGÓŁEM  194,4200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"PERS" ROMAN PERS, 

SUCHY LAS

 355,4020

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  1,0100

suma  356,4120

OGÓŁEM  356,4120

Zużyte opony160103R3ATB TRUCK S.A., Śrem  7 475,0440

suma  7 475,0440

Zużyte opony160103R12  8 496,0600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 934,2300

suma  10 430,2900

OGÓŁEM  17 905,3340

Inne niewymienione elementy160122R12DAMIAN NOWAK "ECO 

RECYKL", KARŚNICE

 232,7000

Inne niewymienione odpady160199  16,9100

Mieszaniny metali170407  108,7210

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  323,2630

suma  681,5940

OGÓŁEM  681,5940

Odpady tworzyw sztucznych070213R11Wyrób Art. z Tworzyw 

Sztucznych i Metalu- 

T.Lipiński, KALISZ

 10,8000

suma  10,8000

OGÓŁEM  10,8000

Odzież200110R12PPHU Galaxy 

Import-Export Isam 

Abdel-Hadi, Leszno

 340,6480

suma  340,6480
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OGÓŁEM  340,6480

Odpady kory i korka030101R12Lukas Wood Łukasz 

Stankiewicz, Huta 

Szklana

 104,7800

suma  104,7800

OGÓŁEM  104,7800

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202R3ROLKOM SP. Z O.O., 

SOŚNIE

 132,4000

suma  132,4000

OGÓŁEM  132,4000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3ZAKŁAD 

PRODUJKCYJNO-UJSŁ

UJGOWY "MD" MAREK 

KASPRZYK, DAWID 

DUDZIAK, GRANOWO

 134,5320

Inne niewymienione odpady070299  189,6000

Tworzywa sztuczne i guma191204  290,4000

suma  614,5320

OGÓŁEM  614,5320

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Firma 

Handlowo-Usługowa 

Mirosław Ruszkowski, 

Jastrowie

 8 958,1000

Gruz ceglany170102  12 900,0000

suma  21 858,1000

OGÓŁEM  21 858,1000

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

"PEBEROL" SP. Z O.O, 

CHODZIEŻ

 1,3250

Drewno170201  6,5500

suma  7,8750

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604R3  1,9900

suma  1,9900

OGÓŁEM  9,8650

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12HANDEL ARTYKUŁAMI 

PRZEMYSŁOWYMI 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWYJACE

K WZOREK, OBRZĘBIN

 471,2000

suma  471,2000
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OGÓŁEM  471,2000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R12TRANSPORT 

CIĘŻAROWY HANDEL 

USŁUGI PIOTR PUK, 

KWILCZ

 1,3540

suma  1,3540

OGÓŁEM  1,3540

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3GWDA Sp. z o.o., Piła  1 017,0000  323,9950

Inne niewymienione odpady020399  60,7000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502  44,8000  4,4480

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i 

powłok pochodzące z mechanicznej separacji

030310  1 532,0200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  46 226,7600  9 796,0980

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  8,6200  2,1640

Osady z klarowania wody190902  23,9400  8,3120

Odpady ulegające biodegradacji200201  5 654,5100

Odpady z targowisk200302  24,8200

suma  54 593,1700  10 135,0170

Odpady betonowe i szlam betonowy101314R5  82,7600

Zawartość piaskowników190802  232,1900

suma  314,9500

OGÓŁEM  54 908,1200  10 135,0170

Opakowania z papieru i tektury150101R3RPM sp. z o.o., 

JAROCIN

 1 534,9480

suma  1 534,9480

OGÓŁEM  1 534,9480

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD 

STOLARSKO-TAPICER

SKI "MARIDEX" MACIEJ 

MUSIALSKI, OLSZOWA

 74,4000

suma  74,4000

OGÓŁEM  74,4000

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze020680R3P.P.H. "SKOBROL" 

JOLANTA  

KRZYŻAŃSKA, 

SKOBIELICE

 21,0000

suma  21,0000

OGÓŁEM  21,0000

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej010504R5MDW S.A., Komorniki  560,2300
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Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

010507  1 879,4900

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

010508  15 419,7900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  101,0500

suma  17 960,5600

OGÓŁEM  17 960,5600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD 

STOLARSKO-TAPICER

SKI PIOTR LEŚNIAK, 

PIASKI OPATOWIEC

 7,9000

suma  7,9000

OGÓŁEM  7,9000

Inne niewymienione odpady020199R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH  

ARTUR  ZYS, PŁAWCE

 4,9000

Inne niewymienione odpady020399  49,1200

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  248,8000

Odpady kory i korka030101  7,1600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  49,6400

Inne niewymienione odpady030199  348,4800

Inne niewymienione odpady030399  104,2200

Inne niewymienione odpady040199  21,2800

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  0,7000

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221  63,8400

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  48,6400

Inne niewymienione odpady040299  126,9600

Odpady tworzyw sztucznych070213  299,7200

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  2,9000

Inne niewymienione odpady070299  5,3400

Zwroty kosmetyków i próbek070681  10,5600

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  201,8000

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  6,8600

Opakowania z papieru i tektury150101  366,8000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  292,2000

Opakowania z drewna150103  44,5600
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Opakowania wielomateriałowe150105  0,3800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 999,9700

Opakowania ze szkła150107  8,8400

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  0,9400

Tworzywa sztuczne160119  44,5200

Inne niewymienione odpady160199  2,7000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  13,4600

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  1,2000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  544,8400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  121,1800

Tworzywa sztuczne170203  15,0800

Odpadowa papa170380  60,5800

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  2,0200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  1 420,4300

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  8 359,5400

Papier i tektura200101  1 664,7600

Szkło200102  1 320,9600

Tekstylia200111  43,0400

Tworzywa sztuczne200139  2 146,6800

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  1 269,8000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  378,8000

Odpady z targowisk200302  759,2600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  819,1550

Odpady wielkogabarytowe200307  1 487,8200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  129,0400

suma  24 919,4750

OGÓŁEM  24 919,4750

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304R12JMP Polska sp. z o.o. 

sp. k., Czarnylas 195 B

 9,6420
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suma  9,6420

OGÓŁEM  9,6420

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R12ECER RECYKLING SP. 

Z O.O., LUBOŃ

 270,5900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  14,1000

Inne niewymienione odpady030199  400,6050

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  6,8600

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  278,0600

Inne niewymienione odpady040199  10,6200

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  27,7800

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  140,5430

Inne niewymienione odpady040299  452,9400

Odpady tworzyw sztucznych070213  556,6280

Inne niewymienione odpady070299  2,9520

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  0,5100

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  78,3790

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  15,5530

Inne niewymienione odpady120199  36,3060

Opakowania z papieru i tektury150101  248,2100

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  440,4360

Opakowania z drewna150103  3,3700

Opakowania wielomateriałowe150105  916,9920

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  64,8800

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  41,5340

Tworzywa sztuczne160119  0,7500

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  17,2500

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  439,3800

Tworzywa sztuczne170203  2,7600

Papier i tektura191201  23,9700

Tworzywa sztuczne i guma191204  11 161,7260

Tekstylia191208  413,6000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 136,6990

Odpady wielkogabarytowe200307  101,3400

suma  17 305,3230

OGÓŁEM  17 305,3230

Odpady tworzyw sztucznych070213R3KAM-TRANS Józef 

Kaminiarz, GRODZISK 

WIELKOPOLSKI

 20,8400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 000,5610

suma  2 021,4010

OGÓŁEM  2 021,4010

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12ŻWIROWNIA LECH 

GŁUSZAK, 

WŁOSZAKOWICE

 1 050,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  8 500,0000

suma  9 550,0000

OGÓŁEM  9 550,0000

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4ZAKŁADY 

ELEKTROCHEMICZNE " 

ALCO - MOT " SP. Z 

O.O., CZARNKÓW

 60,1310

suma  60,1310

OGÓŁEM  60,1310

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.H.U. "JOLMAR" JAN 

BALCER, ZABŁOCIE

 310,9200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,9000

suma  311,8200

OGÓŁEM  311,8200

Odpady tworzyw sztucznych070213R12RECYPLAST RYSZARD 

WOŹNIAK, TARCHAŁY 

WIELKIE

 7,0500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  113,3800

Tworzywa sztuczne160119  54,2800

suma  174,7100

OGÓŁEM  174,7100

b) Odzysk poza instalacjami i urządzeniami
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R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD 

ROLNICZO-PRZEMYSŁ

OWY "FARMUTIL HS" 

S.A., ŚMIŁOWO

 1 975,6600

suma  1 975,6600

OGÓŁEM  1 975,6600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R11PGKIM TUREK, TUREK  26,6000

suma  26,6000

OGÓŁEM  26,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIEBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O. W KONINIE, 

KONIN

 7 648,0600  2 090,2600

suma  7 648,0600  2 090,2600

OGÓŁEM  7 648,0600  2 090,2600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo Rolno- 

przemysłowe ROLSAM 

Sp.z o.o., Samborsko 

56

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5Żwirownia Roboty 

Ziemne Nagórski Marcin, 

Sapowice

 341,7400

suma  341,7400

OGÓŁEM  341,7400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MAZ-BRAM ZDZISŁAW 

MAZUR I SYN S. J., 

ŚWIERKÓWKI

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"ALKOM" FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MGR INŻ. HENRYK 

SIENKIEWICZ, POZNAŃ

 263,1480
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  898,6050

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  716,1400

suma  1 877,8930

OGÓŁEM  1 877,8930

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FIRMA  ROBÓT 

DROGOWYCH 

KRZYSZTOF 

KUKULSKI, KIJEWO

 5 600,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 000,0000

suma  7 600,0000

OGÓŁEM  7 600,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK 

ROLNICZYCH W 

WITKOWIE, WITKOWO

 1,1600

suma  1,1600

OGÓŁEM  1,1600

Osady z dekarbonizacji wody190903R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

EKOAGRA KRZYSZTOF 

CZYŻ, ŁOBŻENICA

 4 899,7400

suma  4 899,7400

OGÓŁEM  4 899,7400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRP Falmierowo Sp. z 

o.o., PIŁA

 137,0000

suma  137,0000

OGÓŁEM  137,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Usług 

Komunalnych sp. z o.o., 

Brzeźno

 455,0000  59,4000

suma  455,0000  59,4000

OGÓŁEM  455,0000  59,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o. o., 

Buk

 900,0000

Gruz ceglany170102  550,0000

suma  1 450,0000

OGÓŁEM  1 450,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5ROL-AGRO Skup 

Monika i Stefan 

Szymaszyk Spółka 

Jawna, Sędziny

 1 900,0000
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suma  1 900,0000

OGÓŁEM  1 900,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZESPÓŁ ELEKTROWNI 

PĄTNÓW-ADAMÓW-K

ONIN, KONIN

 1 422,4200

suma  1 422,4200

OGÓŁEM  1 422,4200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5"BEL-WAH" SP. Z O.O., 

WIELKA WIEŚ

 11 690,0000

suma  11 690,0000

OGÓŁEM  11 690,0000

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i 

roślinnych

190605R10RZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE 

"SERAFIN" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Szklarka 

Przygodzicka

 10 859,6000  86,9000

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu 

odpadów zwierzęcych i roślinnych

190606  3 939,1000  902,1000

suma  14 798,7000  989,0000

OGÓŁEM  14 798,7000  989,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ, 

GOŁAŃCZ

 954,2000  208,8600

suma  954,2000  208,8600

OGÓŁEM  954,2000  208,8600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3GMINA KISZKOWO, 

Kiszkowo

 37,0000  1,4000

suma  37,0000  1,4000

OGÓŁEM  37,0000  1,4000

Gruz ceglany170102R5Stanisław Kaczała, 

Krotoszyn

 1 170,8200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 763,6000

suma  2 934,4200

OGÓŁEM  2 934,4200
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Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12ENERGO-TRANS-MET 

SPÓŁKA JAWNA 

W.ĆWIEK I 

WSPÓLNICY, 

PRZYKONA

 155,0000

suma  155,0000

OGÓŁEM  155,0000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R3SPRZEDAŻ TORFU JAN 

MARCINKOWSKI, 

BOGUSZYN 22

 450,0000

suma  450,0000

OGÓŁEM  450,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

"POLSPORT" SP. z 

O.O., SZAMOCIN

 3,3000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  4,4200

suma  7,7200

OGÓŁEM  7,7200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

USTKÓW, Ustków

 1,7000

suma  1,7000

Zużyte opony160103R11  0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  1,8500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIĘDZYGMINNY 

ZWIĄZEK 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

STRZELCACH 

WIELKICH, STRZELCE 

WIELKIE

 63,0000  9,1980

suma  63,0000  9,1980

OGÓŁEM  63,0000  9,1980

Żużle odlewnicze100903R5Latan Marcin 

Latanowicz, Leszno

 182,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  191,0000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  100,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  494,7600
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Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  1 003,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 264,2700

suma  4 235,0300

OGÓŁEM  4 235,0300

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008R5AJ UTYLIZACJA 

SPÓŁKA CYWILNA 

ADAM I JACEK 

KOSTRZEWSCY, 

OSTRZESZÓW

 76,7700

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  67,3800

suma  144,1500

OGÓŁEM  144,1500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GORZELNIA ŁĄKIE 

MIROSŁAW PIOTR 

SMAK, ŁĄKIE 99

 34,0000

suma  34,0000

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego 

rozdrabniania surowców

020701R10  59,0000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020705  63,0000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  2 426,0000

suma  2 548,0000

OGÓŁEM  2 582,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

EKSPLOATACJI 

RUROCIĄGÓW 

NAFTOWYCH PERN 

PRZYJAZŃ S.A., 

PŁOCK

 1,0000  0,7790

suma  1,0000  0,7790

OGÓŁEM  1,0000  0,7790

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O., WĄGROWIEC

 6 738,9000  1 859,5900

suma  6 738,9000  1 859,5900

OGÓŁEM  6 738,9000  1 859,5900

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5Gmina Chodów, Chodów  216,0000

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  3 881,7600
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Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  2 538,4200

suma  6 636,1800

OGÓŁEM  6 636,1800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PIECZARKARNIA 

DANCHAMP MARIA 

GINDA, TARNÓWKA

 6,0000

suma  6,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10  0,1300

suma  0,1300

OGÓŁEM  6,1300

Zużyte opony160103R11PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWE "ROL-POL" SP.Z 

O.O., JEZIORKI

 9,0000

suma  9,0000

OGÓŁEM  9,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Ślesin

 205,0000  30,1000

suma  205,0000  30,1000

OGÓŁEM  205,0000  30,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10GMINA DAMASŁAWEK, 

DAMASŁAWEK

 447,6000  99,2600

suma  447,6000  99,2600

OGÓŁEM  447,6000  99,2600

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3Zakład Gospodarki 

Komunalnej, Granowo

 40 402,7200

suma  40 402,7200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10  728,0000  155,0000

suma  728,0000  155,0000

OGÓŁEM  41 130,7200  155,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5JEDNOSTKA 

WOJSKOWA 1156, 

POZNAŃ

 372,4050

suma  372,4050

OGÓŁEM  372,4050

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R11Urząd Gminy Lipno, 

Lipno

 900,0000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  45,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 500,0000

suma  2 445,0000

OGÓŁEM  2 445,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"HJORT KNUDSEN 

POLEN" SP.ZO.O., 

WYSOCZKA

 24,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,1800

Opakowania z metali150104  0,1470

suma  24,3270

OGÓŁEM  24,3270

Odpady tworzyw sztucznych070213R12ZAKŁAD AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ, PIŁA

 0,5200

Inne niewymienione odpady120199  6,7610

suma  7,2810

OGÓŁEM  7,2810

Mieszaniny metali170407R12P.P.H.U. KJK Jarosław 

Koźlarek, Białków Górny

 0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład Stolarski Jan 

Skąpski, Biadaszki

 3,2000

suma  3,2000

OGÓŁEM  3,2000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305R10BONDUELLE Polska 

S.A., Warszawa

 522,5000  71,5800

suma  522,5000  71,5800

OGÓŁEM  522,5000  71,5800

Opakowania wielomateriałowe150105R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

DAM-POL MIROSŁAW 

KRAWCZYK, SKÓRKA

 25,0000

suma  25,0000

OGÓŁEM  25,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO  

USŁUG  

KOMUNALNYCH 

SP.ZO.O. - 

Oczyszczalnia Ścieków 

w Bytkowie, BYTKOWO

 1 293,0000  207,2820

suma  1 293,0000  207,2820

3526



OGÓŁEM  1 293,0000  207,2820

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12Pieringer Recycling 

Polska Sp. z o.o., 

Chodzież

 1 349,1000

Metale nieżelazne191203  69,8600

Tworzywa sztuczne i guma191204  946,4300

Tekstylia191208  21,1700

suma  2 386,5600

OGÓŁEM  2 386,5600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209R5WODKAN 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI S.A., 

OSTRÓW WLKP.

 81,4000

suma  81,4000

OGÓŁEM  81,4000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD USŁUG 

WODNYCH I 

KANALIZACYJNYCH, 

KACZORY

 262,5500  64,7200

suma  262,5500  64,7200

OGÓŁEM  262,5500  64,7200

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12ESBUD MAREK 

STACHURSKI, CHYBY

 3,1690

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  36,5450

suma  39,7140

OGÓŁEM  39,7140

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Rolniczy Kombinat 

Spółdzielczy, Kamieniec

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA "SCH" 

ZAGÓRÓW, ZAGÓRÓW

 13,9800

suma  13,9800

OGÓŁEM  13,9800
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SCHEDPOL sp. z o.o. 

sp.k.(dawniej PPHU 

SP.J. 

"SCHED-POL"STEFAN I 

HENRYK 

SCHAEDLER), 

MIĘDZYCHÓD - 

BIELSKO

 175,8000

suma  175,8000

OGÓŁEM  175,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5NASYCALNIA 

PODKŁADÓW S.A., 

KOŹMIN WLKP.

 16,0000

suma  16,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12  0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  16,3500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIASTO I GMINA 

DEBRZNO ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI, 

DEBRZNO WIEŚ

 1 400,0000  233,4500

suma  1 400,0000  233,4500

OGÓŁEM  1 400,0000  233,4500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10GMINA KOŚCIAN - 

Oczyszczalnia Ścieków 

Stare Oborzyska, Stare 

Oborzyska

 343,0000  82,4550

suma  343,0000  82,4550

OGÓŁEM  343,0000  82,4550

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5PHU CARBON JAN 

KUROPKA, SYCÓW

 413,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 370,7000

suma  2 784,4000

OGÓŁEM  2 784,4000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z  O. 

O. w Pleszewie, 

PLESZEW

 236,0540

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  7 033,0000
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suma  7 269,0540

OGÓŁEM  7 269,0540

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304R12RUUKKI POLSKA SP. Z 

O.O. ODDZIAŁ 

OBORNIKI, OBORNIKI

 30,0000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  10,0000

suma  40,0000

OGÓŁEM  40,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10PARKIETY G. J. Sp. z 

o.o., GORZEWO

 1,7550

suma  1,7550

OGÓŁEM  1,7550

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

GOLINIE, GOLINA

 12,7800

suma  12,7800

OGÓŁEM  12,7800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5STEICO Sp. z o.o., 

CZARNKÓW

 200,0000

suma  200,0000

OGÓŁEM  200,0000

Odpady wielkogabarytowe200307R12Firma Usługowa Eko-Kar 

sp. z o.o. sp.k., 

RASZKÓW

 471,1400

suma  471,1400

OGÓŁEM  471,1400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO 

"TRZEMESZNO" SP. Z 

O.O., TRZEMESZNO

 84,0000

Gruz ceglany170102  38,0000

suma  122,0000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10  11 876,2000

suma  11 876,2000

OGÓŁEM  11 998,2000
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

ŚREMIE SP. Z O.O., 

ŚREM

 225,7000  89,1000

suma  225,7000  89,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12  127,0000  27,0000

suma  127,0000  27,0000

OGÓŁEM  352,7000  116,1000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5MICHAŁ ŁABUZIŃSKI 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA, Dąbrowka Leśna

 466,0000

Gruz ceglany170102  50,0000

suma  516,0000

OGÓŁEM  516,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI, SŁUPCA

 1 148,5500  235,1100

suma  1 148,5500  235,1100

OGÓŁEM  1 148,5500  235,1100

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R10PRZED.PRODUKCJI 

HANDLU I UStUG 

"GRUNTPOL" SP. Z 

O.O., Kalisz

 31,0000

suma  31,0000

OGÓŁEM  31,0000

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC160211R12Crystal Planet Recykling 

Krystyna 

Fonrobert-Nochowicz, 

Promnice

 3,7600

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  0,5810

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  65,9240

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  12,3730

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  5,9930

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  11,7510

suma  100,3820

OGÓŁEM  100,3820
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Wodociągi Kościańskie 

Sp. z o.o. - 

Oczyszczalnia ścieków 

w Kiełczewie, Kiełczewo

 6 266,0000  1 494,2000

suma  6 266,0000  1 494,2000

OGÓŁEM  6 266,0000  1 494,2000

Osady z oczyszczania i mycia buraków020401R5POZNAŃSKA 

HODOWLA ROŚLIN Sp. 

z o. o., Tulce

 10 292,9800

suma  10 292,9800

OGÓŁEM  10 292,9800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R13OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW W 

KROTOSZYNIE i 

Ustkowie, KROTOSZYN, 

Ustków

 1 575,0000

suma  1 575,0000

OGÓŁEM  1 575,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R3ZWIĄZEK KOMUNALNY 

GMIN "CZYSTE 

MIASTO, CZYSTA 

GMINA", KALISZ

 43,6800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 018,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  12,4800

suma  1 074,1600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1 724,7000

Gruz ceglany170102  1 206,7000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  22,4400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 809,0320

suma  6 762,8720

OGÓŁEM  7 837,0320

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNEJ 

"ROLNIK", RUDNIKI

 0,7400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,0000

suma  1,7400

Zużyte opony160103R11  0,0020
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suma  0,0020

OGÓŁEM  1,7420

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O., OBORNIKI

 1 334,2710  345,5760

suma  1 334,2710  345,5760

OGÓŁEM  1 334,2710  345,5760

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3AQUABELLIS SP. Z 

O.O., ROGOŹNO

 1 868,3000  345,0000

suma  1 868,3000  345,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12  210,0000

suma  210,0000

OGÓŁEM  2 078,3000  345,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12ZAKŁAD KOMUNALNY, 

KOSTRZYN WLKP.

 2 276,6900  416,8800

suma  2 276,6900  416,8800

OGÓŁEM  2 276,6900  416,8800

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12GESCRAP POLSKA 

SP. Z O.O., WRZEŚNIA

 24,3200

suma  24,3200

OGÓŁEM  24,3200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R5PUH REWITON Jacek 

Minta, Krotoszyn

 378,3600

suma  378,3600

OGÓŁEM  378,3600

Żużle odlewnicze100903R5ZAKŁAD SPRZĘTU I 

TRANSPORTU 

BUDOWNICTWA 

DROGOWEGO EMILIA 

KAMIŃSKA, LESZNO

 810,9000

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  649,8000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  15 185,8000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  224,7000

suma  16 871,2000

OGÓŁEM  16 871,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10SPÓŁKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

"STRZEGOWA", 

OSTRZESZÓW

 732,0000  126,8000
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suma  732,0000  126,8000

OGÓŁEM  732,0000  126,8000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10GMINA 

WŁADYSŁAWÓW, 

 51,0000  1,7000

suma  51,0000  1,7000

OGÓŁEM  51,0000  1,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Kopalnia Kruszywa 

Naturalnego 

"DĄBROWA MD" - 

Transport Michał Dolata, 

Dąbrowa

 30,0000

suma  30,0000

OGÓŁEM  30,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD 

WODOCIĄGOWO 

KANALIZACYJNY W 

ŚMIGLU SP. Z O.O., 

ŚMIGIEL

 4,6000

suma  4,6000

OGÓŁEM  4,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10URZĄD GMINY W 

BABIAKU - GMINNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW, POLONISZ

 100,0000  30,4000

suma  100,0000  30,4000

OGÓŁEM  100,0000  30,4000

Wybrakowane wyroby101382R5PPH GIPSICO SP. Z 

O.O., WAPNO

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5KWB "ADAMÓW" S.A. 

W TURKU, Turek

 465,2000

suma  465,2000

OGÓŁEM  465,2000

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych100104R10" ROGSTOL " SP. Z 

O.O., ŻOŁĘDZIN

 1,6500

suma  1,6500

OGÓŁEM  1,6500

Żużle odlewnicze100903R5Progres Sebastian 

Kurpisz, Leszno

 130,1800

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  142,6800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  467,1600
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suma  740,0200

OGÓŁEM  740,0200

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10"SARPOL" Sp. zo.o., 

Śmiardowo Złotowskie

 0,4300

suma  0,4300

OGÓŁEM  0,4300

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R12AG RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wroniawy

 4 116,0040

Inne niewymienione odpady070299  241,1800

Zużyte opony160103  1 010,1500

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 070,1400

suma  6 437,4740

OGÓŁEM  6 437,4740

Żużle odlewnicze100903R5FIRMA SOBASIK 

KRZYSZTOF, Leszno

 1 654,2000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  321,4000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  91,6000

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  220,4000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  22,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  943,4000

Gruz ceglany170102  73,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  239,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  59,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 844,4000

suma  5 469,1000

OGÓŁEM  5 469,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MASARNIA S.J. 

JOANNA ŁOBODA, 

ZBIGNIEW 

WIŚNIEWSKI, 

RADAWNICA

 1,1000

suma  1,1000

OGÓŁEM  1,1000
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Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413 1R14KAMIENIARSTWO-BET

ONIARSTWO WYRÓB 

NAGROBKÓW ROMAN 

BANASIEWICZ, 

SULMIERZYCE

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10(Metpol 

Electrotechnology 

Urszula 

Karpińska-Burlaga) 

METPOL URSZULA 

KARPIŃSKA, LĄD 

KOLONIA 38

 0,6600

suma  0,6600

OGÓŁEM  0,6600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" 

WRZEŚNIA, WRZEŚNIA

 4,5000

suma  4,5000

OGÓŁEM  4,5000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R13PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"TIGER" S.J. MAREK 

DROBKIEWICZ I 

SPÓŁKA, Złotów

 115,0140

suma  115,0140

OGÓŁEM  115,0140

Opakowania z papieru i tektury150101R12AMB Andrzej Baraniak, 

Luboń

 1,2200

suma  1,2200

OGÓŁEM  1,2200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

PRZYSZŁOŚĆ, 

WIARDUNKI

 0,6700

suma  0,6700

Zużyte opony160103R11  0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,8700
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Opakowania z drewna150103R12Firma Handlowa 

"TEFRA" Grażyna 

Wrzesińska, Luboń

 360,0000

suma  360,0000

OGÓŁEM  360,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

"PIASKOWIEC" Andrzej 

Gorlaszyński, Piła

 8 100,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  100,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  700,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 100,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  340,0000

suma  10 340,0000

OGÓŁEM  10 340,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5AXOM INVEST SP. 

ZO.O., POZNAŃ

 765,0000

suma  765,0000

OGÓŁEM  765,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE  

"GALLUS" SP. Z O.O., 

MANIECZKI

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

"AGRO-FARMA", 

WOJNOWICE

 0,4850

suma  0,4850

Zużyte opony160103R11  0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  1,0850

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PKP POLSKIE LINIE 

KOLEJOWE S.A. 

POZNAŃ, POZNAŃ

 24,5000

suma  24,5000

OGÓŁEM  24,5000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNAIM. 

STANISŁAWA 

WALENDOWSKIEGO 

W NOWEJ WSI, NOWA 

WIEŚ

 32,6000

suma  32,6000

Zużyte opony160103R11  0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  32,6200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GRUPA SILIKATY  SP. 

Z O.O., KRUKI

 150,0000

suma  150,0000

OGÓŁEM  150,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWY PLAST 

STOL KRZYSZTOF 

CZARNOTA, CZERNICE 

34

 9,5000

suma  9,5000

OGÓŁEM  9,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5KRUSZGEO 

WIELKOPOLSKIE 

KOPALNIE SP. Z O.O., 

POZNAŃ

 229 962,6000

suma  229 962,6000

OGÓŁEM  229 962,6000

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i 

roślinnych

190605R10"BIOGAZ ZENERIS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Poznań

 15 179,5790  607,1830

suma  15 179,5790  607,1830

OGÓŁEM  15 179,5790  607,1830

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12Electroparts Piotr 

Piechocki, Starężyn 24

 8,0100

suma  8,0100

OGÓŁEM  8,0100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o., 

Konin

 8,1000
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suma  8,1000

OGÓŁEM  8,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

"ADOROL", 

ADOLFOWO

 9,9800

suma  9,9800

OGÓŁEM  9,9800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5AGNIESZKA DOLATA 

"ŻWIROWNIA DOLATA" 

"BETON DOLATA", 

DĄBROWA

 16 628,5790

suma  16 628,5790

OGÓŁEM  16 628,5790

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10 ZAKŁAD HANDLOWO 

PRODUKCYJNY 

MASARSTWO 

WĘDLINIARSTWO 

SŁAWOMIR KRAFT, 

POŁAJEWO

 0,3070

suma  0,3070

OGÓŁEM  0,3070

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11WARTER S.J., 

WARSZAWA

 2,5170

suma  2,5170

OGÓŁEM  2,5170

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

KOMORNIKI SP. Z 

O.O., KOmorniki

 2 284,6000  410,4170

suma  2 284,6000  410,4170

OGÓŁEM  2 284,6000  410,4170

Zużyte opony160103R11AUTOMOBILKLUB   

WIELKOPOLSKI, 

POZNAŃ

 16,6400

suma  16,6400

OGÓŁEM  16,6400

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R10Noorie Halal Polska sp. 

z o.o. sp.k., Szczytniki 

45

 2,5000  0,0000

suma  2,5000  0,0000

OGÓŁEM  2,5000  0,0000
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD ENERGETYKI 

CIEPLNEJ I USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. Z 

O.O., JASTROWIE

 655,0000  93,3700

suma  655,0000  93,3700

OGÓŁEM  655,0000  93,3700

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Jacobs Douwe Egberts, 

Warszawa

 0,1350  0,0410

suma  0,1350  0,0410

OGÓŁEM  0,1350  0,0410

Odpadowa masa roślinna020103R10VAN DEN DOEL 

POLAND SP. Z O.O., 

KOWALEWO 

PARCELE

 805,0000

suma  805,0000

OGÓŁEM  805,0000

Metale żelazne160117R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PA-KO" KRZYSZTOF 

JÓŹWIK, WITASZYCZKI

 60,3920

Żelazo i stal170405  5,4830

suma  65,8750

OGÓŁEM  65,8750

Zużyte opony160103R11GOSPODARSTWO 

ROLNE SP. Z O.O. 

STĘPUCHOWO, 

STĘPUCHOWO 2

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Przemysław 

Andrzejewski P.H.U. 

"CHOD-DRÓG", Krobia

 28,7600

Gruz ceglany170102  280,0000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  290,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  48,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 980,5000

suma  5 627,2600

OGÓŁEM  5 627,2600
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW  I  

KANALIZACJI, 

ZBĄSZYŃ

 246,5000  62,5000

suma  246,5000  62,5000

OGÓŁEM  246,5000  62,5000

Zużyte opony160103R11ROLNICZY  KOMBINAT  

SPÓŁDZIELCZY  

BĄDECZ, BĄDECZ

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318R11PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

MAX-TECH, 

WYTOMYŚL

 0,2400

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,2400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10Spółdzielnia Pracy 

Metalowo-Motoryzacyjna

, Berdychów

 1,1400

suma  1,1400

OGÓŁEM  1,1400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5JOSKIN POLSKA Sp. z 

o.o., Trzcianka

 250,0000

suma  250,0000

OGÓŁEM  250,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10Gospodarstwo 

Ogrodnicze "BELKA" 

s.c. Małgorzata i Edward 

Belka, Międzybłocie

 4,1150

suma  4,1150

OGÓŁEM  4,1150

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Usługi Transportowe 

Mariusz Łagódka, 

Leszno

 3 550,0000

suma  3 550,0000

OGÓŁEM  3 550,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PUHP "DEKOR" Leszek 

Kowalski, Czacz

 28,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  24,0000

suma  52,0000

OGÓŁEM  52,0000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10WYTWÓRNIA 

GALANTERII 

METALOWEJ I 

ELEKTROTECHNICZNE

J METPOL, LĄD 

KOLONIA 38

 1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,3000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908R5ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA I 

GOSPODARKI 

ODPADAMI "MZO" 

S.A., OSTRÓW WLKP.

 2 572,9400

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  138,3200

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  664,4200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5 280,7200

Gruz ceglany170102  1 086,8800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  201,7200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  17 611,6200

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  243,3400

suma  27 799,9600

Odpady wielkogabarytowe200307R12  1 414,7220

suma  1 414,7220

OGÓŁEM  29 214,6820

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PUDLISZKI  SP. Z  

O.O., PUDLISZKI

 4 065,0000  773,0800

suma  4 065,0000  773,0800

OGÓŁEM  4 065,0000  773,0800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5KAZIMIERZ PIETRUS ' 

PIACH - ZIEM ' 

HANDEL,PRZETWÓRS

TWO, SPRZEDAŻ, 

GRUSZCZYN

 78 888,6400

suma  78 888,6400

OGÓŁEM  78 888,6400

Żużle odlewnicze100903R5INWESTOR POLSKA 

Sp. z o.o., Luboń

 163,5000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  916,2700

3541



Gruz ceglany170102  370,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  202 081,3900

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  450,0000

suma  203 981,1600

OGÓŁEM  203 981,1600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R10ZAKŁADY PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO 

"ZETPEZET" SP. Z O. 

O., Piła

 4,1000

suma  4,1000

OGÓŁEM  4,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3HODOWLA PRZYNĘT 

WEDKARSKICH PIOTR 

DRAGAŃSKI, 

CIOSANIEC BOLKOWO

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD KOMUNALNY 

W POBIEDZISKACH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Pobiedziska

 100,0000  24,8000

suma  100,0000  24,8000

OGÓŁEM  100,0000  24,8000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12"LEBAL" SPÓŁKA 

AKCYJNA, Rogoźno

 9,6770

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  23,0000

Opakowania z metali150104  9,6950

Metale żelazne160117  38,4520

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2960

Żelazo i stal170405  1 276,3080

suma  1 357,4280

OGÓŁEM  1 357,4280

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R12DĽwig - Met, Żuki  0,0450

suma  0,0450

OGÓŁEM  0,0450
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. ZAKŁAD 

LINII KOLEJOWYCH W 

OSTROWIE WLKP., 

OSTRÓW WLKP.

 31,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2,8500

suma  33,8500

OGÓŁEM  33,8500

Opakowania z drewna150103R5DM POL sp. z o.o., 

Skórka

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI BETONÓW 

I MONTAŻY 

"BETOMONT" 

SP.ZO.O., OBRZYCKO

 49,8000

suma  49,8000

OGÓŁEM  49,8000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3ALTRANS  SP. Z O.O., 

BIAŁĘGI

 9 500,0000

suma  9 500,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5  3 784,6200

suma  3 784,6200

OGÓŁEM  13 284,6200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10SPÓŁKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

"PROSNA", KALISZ

 9 500,4000  2 601,5000

suma  9 500,4000  2 601,5000

OGÓŁEM  9 500,4000  2 601,5000

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906R5P.H.U. GABI-TRANS 

Paweł Gabryelski, Sady

 121,4000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  1 986,0400

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  9 006,6200

suma  11 114,0600

OGÓŁEM  11 114,0600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R5PROTE-TECHNOLOGIE 

DLA ŚRODOWISKA 

SP.ZO.O., POZNAŃ

 17 254,2400
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suma  17 254,2400

OGÓŁEM  17 254,2400

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R10Ubój i Sprzedaż Drobiu, 

Sprzedaż Mięsa i 

Wędlin - Krzysztof 

Banasiewicz,  

Szczytniki 45

 3,7500  0,0000

suma  3,7500  0,0000

OGÓŁEM  3,7500  0,0000

Inne oleje hydrauliczne130113R12TARTAK ZBIERSK SP. 

Z O.O., ZBIERSK 

CUKROWNIA 207

 0,4000

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208  0,1700

suma  0,5700

OGÓŁEM  0,5700

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201R5Rafał Marek, 

Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjnych 

"MARKOS", Police 

¦rednie

 164,8000

Zużyte formy101206  119,4000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  266,2500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5 153,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  70,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  600,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  24 820,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  60,0000

suma  31 253,9500

OGÓŁEM  31 253,9500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5AWAS-SERWIS SP. Z 

O.O., WARSZAWA

 77,8000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 980,0200

suma  2 057,8200

OGÓŁEM  2 057,8200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R5HYDROGEOTECHNIKA 

SP. Z O.O., KIELCE

 10 362,8400

suma  10 362,8400
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OGÓŁEM  10 362,8400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA, 

OSTROWITE

 1,4600

suma  1,4600

OGÓŁEM  1,4600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD KARNY W 

GĘBARZEWIE, 

GĘBARZEWO

 46,2000

suma  46,2000

OGÓŁEM  46,2000

Żużle odlewnicze100903R5F.U.H. JACEK 

MALEPSZY, LESZNO

 273,6000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  5 968,4000

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  251,6000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  416,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  6 972,5000

suma  13 882,8000

OGÓŁEM  13 882,8000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5WIELOBRANŻOWE  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "DĄBROWA" 

WIKTOR 

DANIELEWSKI, 

DĄBROWA

 64 360,4400

suma  64 360,4400

OGÓŁEM  64 360,4400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10BASTRA-BAZAMECH 

SP. Z O.O., WITKOWO

 1,3600

suma  1,3600

OGÓŁEM  1,3600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

OKONKU, Okonek

 390,0000  69,5400

suma  390,0000  69,5400

OGÓŁEM  390,0000  69,5400
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Opakowania z drewna150103R12MUDEUNG Electronics 

Poland sp. z o.o., 

Chodzież

 30,0000

suma  30,0000

OGÓŁEM  30,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Kruszywa Krzywiń sp. z 

o. o., Murowana Go¶lina

 5 833,8600

suma  5 833,8600

OGÓŁEM  5 833,8600

Inne niewymienione odpady030199R12ZAKŁAD HANDLOWO 

USŁUGOWY 

"DREWPOL" 

KRZYSZTOF JAGIEŁŁA, 

STRZELCZYKI

 1,9900

suma  1,9900

OGÓŁEM  1,9900

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908R5F.U.H. PAWEŁ 

WALKOWIAK, 

DĘBICZEK

 12 171,9000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  3 793,2800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  8 016,8000

suma  23 981,9800

OGÓŁEM  23 981,9800

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12ADABET24 Beata 

Pawlak, Kępno

 12,5000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  24,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  6,0000

suma  42,8000

OGÓŁEM  42,8000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Trans-Piach Krystyna 

Banasiak, Ostrów 

Wielkopolski

 7 000,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  11 314,0000

suma  18 314,0000

OGÓŁEM  18 314,0000
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

SP.ZO.O., DĄBIE

 3,6000  3,6000

suma  3,6000  3,6000

OGÓŁEM  3,6000  3,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R13ZAKŁAD USŁUG 

WODNYCH SP. Z O.O. 

DŁUGIE STARE, 

WSCHOWA

 1 267,0000  208,4200

suma  1 267,0000  208,4200

OGÓŁEM  1 267,0000  208,4200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRÓG I ULIC LESZNO 

SP. Z O.O., LESZNO

 1,3500

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  950,0000

suma  951,3500

OGÓŁEM  951,3500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5GWDA Sp. z o.o., Piła  200,5000

Gruz ceglany170102  14,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  21,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  343,0000

suma  578,5000

OGÓŁEM  578,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Gmina Miejska Górka, 

Miejska Górka

 319,0000

Gruz ceglany170102  204,0000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  22,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  362,0000

suma  907,0000

OGÓŁEM  907,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z O. 

O., WRONKI

 3 435,5000  490,5000

suma  3 435,5000  490,5000

OGÓŁEM  3 435,5000  490,5000
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c) Odpady przekazanie w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby

R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Opakowania z drewna150103R1Firma Produkcyjna 

Aleksandra 

Kabat-Mackowiak, 

Budzyń

 0,1000

suma  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R11Zakład  Wystroju Wnętrz 

i Produkcji Mebli Błażej 

Pilarski, Konin

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO  

ROLNO-PRZETWÓRCZ

E  MAREK  

SZAFRAŃSKI, 

KONARZEWO

 0,2900

suma  0,2900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  15,2500

suma  15,2500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  1,4350

suma  1,4350

OGÓŁEM  16,9750

Opakowania z drewna150103R1POLSKI KONCERN 

MIĘSNY DUDA S. A., 

 0,8280

suma  0,8280

OGÓŁEM  0,8280

Opakowania z papieru i tektury150101R11"BIMEX-BETON" S.C. 

LESŁAW 

JANACHOWSKI, 

BARTOSZ 

JANACHOWSKI, 

Rogoźno

 0,0170

suma  0,0170
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OGÓŁEM  0,0170

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO LINDNER 

ZBIGNIEW LINDNER, 

WĄGROWIEC

 49,7600

suma  49,7600

OGÓŁEM  49,7600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MIĘDZYCHOCKIE  

PRZEDS.  

ENERGETYKI  

CIEPLNEJ SP.ZO.O. 

"MPEC", MIĘDZYCHÓD

 465,5000

suma  465,5000

OGÓŁEM  465,5000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R3P.P.H.U.  GORZELNIA   

SKRZATUSZ  JAKUB  

PAPROCKI, Skrzatusz

 400,0000

suma  400,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  102,0000

suma  102,0000

OGÓŁEM  502,0000

Opakowania z drewna150103R1"AGROMET" SP.Z O.O., 

OSTRZESZÓW

 1,2900

suma  1,2900

OGÓŁEM  1,2900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Transport Ciężarowy i 

Handel Wacław 

Bakinowski, Trzcianka

 19,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  41,2000

suma  60,4000

OGÓŁEM  60,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Gospodarstwo Rolne 

Jolanta Magdalena 

Tomczyk, Skrajna 11A

 539,0000

suma  539,0000

OGÓŁEM  539,0000

Opakowania z drewna150103R1ODLEWNIA ŻELIWA 

"DRAWSKI" S.A., 

DRAWSKI MŁYN

 1,5580

suma  1,5580
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  125,0000

suma  125,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,4990

suma  0,4990

OGÓŁEM  127,0570

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R10ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY UBOJNIA 

ZWIERZĄT RZEŹNYCH 

MARIA PRZYWARTA, 

BABIN OLĘDRY

 153,9000  68,2000

suma  153,9000  68,2000

OGÓŁEM  153,9000  68,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R5FABRYKA 

KONCENTRATÓW 

"NETZE FRUCHT"  SP.Z 

O.O., KOSZTOWO

 0,2000

Opakowania z drewna150103  1,5000

suma  1,7000

OGÓŁEM  1,7000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5ZAKŁAD 

ROLNICZO-PRZEMYSŁ

OWY "FARMUTIL HS" 

S.A., ŚMIŁOWO

 276,1000

suma  276,1000

OGÓŁEM  276,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11ZAKŁAD USŁUGOWO 

HANDLOWY MARIUSZ 

WOLNY, OBORNIKI

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Opakowania z papieru i tektury150101R11Bogdan Mikołajczak 

Z.U.H. "HYDRAULIK" 

B.M., Piła

 0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0070

Opakowania z papieru i tektury150101R11Mechanika Pojazdowa, 

Blacharstwo, Auto- 

Handel Roman Adamski, 

Margonin

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FIRMA  

HANDLOWO-USŁUGO

WA   "ROLPAP"  

DARIUSZ  PEPLIŃSKI, 

RUDA

 0,2100

suma  0,2100

OGÓŁEM  0,2100

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5MAXIM CERAMICS Sp. 

z o.o. Sp. k. z siedziba 

w Maksymilianowie 

(MAXIM ZBIGNIEW 

KACZOR), 

MAKSYMILIANOWO 40

 17,4000

suma  17,4000

OGÓŁEM  17,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1EURO-COMFORT SP. Z 

O.O., LESZNO

 8,9000

Opakowania z drewna150103  70,5000

suma  79,4000

OGÓŁEM  79,4000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O., KALISZ

 0,0700

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 921,4300

suma  2 921,5000

OGÓŁEM  2 921,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PPHU "HARTWIG" 

BOGUMIŁA HARTWIG  

GORZELNIA 

ŁOPISZEWO, 

ŁOPISZEWO

 219,6000

suma  219,6000

Żelazo i stal170405R11  16,0000

suma  16,0000

OGÓŁEM  235,6000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O. O., 

Gniezno

 2 734,8600

suma  2 734,8600

OGÓŁEM  2 734,8600
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Opakowania z papieru i tektury150101R1HANS AA POLSKA Sp. 

z o.o., 

 1,5500

Opakowania z drewna150103  3,0500

suma  4,6000

OGÓŁEM  4,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PPUH "TOMEX-T" 

IMPORT-EKSPORT 

TADEUSZ TOMCZYK, 

BUDZYŃ

 0,1950

suma  0,1950

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0060

suma  0,0060

OGÓŁEM  0,2010

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

"TERRAZZO", 

KĄKOLEWICE

 4,2250

suma  4,2250

Wybrakowane wyroby101382R5  80,0000

suma  80,0000

OGÓŁEM  84,2250

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Leopol Meble Polska 

Spółka z o.o. spółka 

komandytowa, 

Zbrudzewo

 5,2000

Opakowania z drewna150103  0,0800

suma  5,2800

OGÓŁEM  5,2800

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo 

Rolno-Ogrodnicze 

Tomasz Wojtczak, 

Marcjanów 8

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  1,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11PPH GORTEX, ŁĘKA 

OPATOWSKA

 1,4630

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1,8990

suma  3,3620

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209R14  42,3870
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suma  42,3870

OGÓŁEM  45,7490

Opakowania z drewna150103R1Colian (dawniej 

JUTRZENKA COLIAN 

SP.Z.O.O.), 

OPATÓWEK

 29,5800

suma  29,5800

OGÓŁEM  29,5800

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PGKIM TUREK, TUREK  2 008,1000  595,1000

suma  2 008,1000  595,1000

OGÓŁEM  2 008,1000  595,1000

Opakowania z drewna150103R1EKO ROLA sp. z o.o., 

Konin

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Odpady kory i korka030101R1"OMNIVENT" SPrtKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNO-CIĄ

, LIPKA

 0,0450

Opakowania z drewna150103  0,1750

suma  0,2200

OGÓŁEM  0,2200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10GMINNY ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI w 

Budzyniu - 

oczyszczalnia w 

Wyszynach, BUDZYŃ

 205,0000  43,8700

suma  205,0000  43,8700

OGÓŁEM  205,0000  43,8700

Opakowania z drewna150103R1Unicum Etykiety sp. z 

o.o. sp. k., Koziegłowy

 0,1200

suma  0,1200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0600

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,1800

Opakowania z drewna150103R1miranda sp. z o.o., turek  148,2000

suma  148,2000

Żelazo i stal170405R4  4,9000

suma  4,9000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R11  0,3030

Opakowania z papieru i tektury150101  5,3000
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suma  5,6030

OGÓŁEM  158,7030

Opakowania z papieru i tektury150101R11Gospodarstwo Rolno 

Drobiarskie Henryk i 

Urszula Weychan, 

Stęszew

 0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0070

Opakowania z papieru i tektury150101R11MED-ANALITYK 

Laboratorium 

Analityczne Urszula 

Pochylska Halina Kaja, 

Piła

 0,0120

suma  0,0120

OGÓŁEM  0,0120

Opakowania z drewna150103R1GOSPODARSTWO 

ROLNE ŁUKASZ 

KALISKI, Wysoka Mała

 0,0600

suma  0,0600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0250

suma  0,0250

OGÓŁEM  0,0850

Opakowania z papieru i tektury150101R1Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna, Dolnik

 0,1300

suma  0,1300

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R5  0,3200

suma  0,3200

Opakowania z tekstyliów150109R11  0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,6500

Opakowania z drewna150103R1GMINNY ZAKŁAD 

KOMUNALNY, 

KAMIENIEC

 1,9000

suma  1,9000

OGÓŁEM  1,9000

Opakowania z drewna150103R1PPHU Markos Marek 

Kosturski, Swarzędz

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Opakowania z drewna150103R1MALTA-DECOR 

SP.ZO.O., POZNAŃ

 25,9000

suma  25,9000
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OGÓŁEM  25,9000

Opakowania z drewna150103R1COPAL SP. Z O.O., 

TRZCIANKA

 0,8400

suma  0,8400

OGÓŁEM  0,8400

Opakowania z papieru i tektury150101R1PUH NAPRAWA 

GŁOWIC KRZYSZTOF 

PALUSZKIEWICZ, 

ZŁOTÓW

 0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0070

Opakowania z drewna150103R1GOSPODARSTWO 

ROLNE WIESŁAW 

ROSIŃSKI,GODZISZEW

O, Godziszewo

 0,4000

suma  0,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,2500

suma  0,2500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,8500

Opakowania z drewna150103R1"ESI-TRANS" 

AUTO-CZĘŚCI 

UŻYWANE Krystian 

Papior, Ostrówki

 0,0900

suma  0,0900

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,1200

Opakowania z drewna150103R1ART-BUILDING ARTUR 

ŻAK, Złotów

 0,2000

suma  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,3000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,9000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,5000

suma  1,9000

3555



OGÓŁEM  2,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5DEALER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

SZMOTUŁY

 4,2780

suma  4,2780

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  4,5780

Opakowania z drewna150103R1ALUPLAST SP. Z O.O., 

POZNAŃ

 6,9850

suma  6,9850

OGÓŁEM  6,9850

Opakowania z drewna150103R1H. CEGIELSKI - 

FABRYKA POJAZDÓW 

SZYNOWYCH SP. Z 

O.O., POZNAŃ

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

NIECHANOWIE, 

NIECHANOWO

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Opakowania z drewna150103R1MATERIAŁY 

BUDOWLANE 

"WESOŁEK" SP.Z 

O.O., CHOCICZA

 0,6600

suma  0,6600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  4,9510

suma  4,9510

OGÓŁEM  5,6110

Opakowania z drewna150103R1KARL KNAUFER Poland 

sp. z o.o., PNIEWY

 68,8300

suma  68,8300

OGÓŁEM  68,8300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNALNY SP. Z 

O.O., CZARNKÓW

 0,8000
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suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MILA SKOKI SP.ZO.O., 

POZNAŃ

 0,0650

suma  0,0650

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0800

Opakowania z drewna150103R1Mol Coatings Sp. z o. 

o., Podanin

 0,0360

suma  0,0360

OGÓŁEM  0,0360

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5MIEJSKA 

ENERGETYKA 

CIEPLNA SP. Z O.O., 

CHODZIEŻ

 480,0000

suma  480,0000

OGÓŁEM  480,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo Rolne 

SOBROL sp. z o.o., 

Sobota

 1,8000

suma  1,8000

OGÓŁEM  1,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11PPS Alpa, Leszno  0,0480

suma  0,0480

OGÓŁEM  0,0480

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5ENEA OPERATOR SP. 

Z O.O., POZNAŃ

 41,3000

suma  41,3000

OGÓŁEM  41,3000

Opakowania z drewna150103R1ANDRE ABRASIVE 

ARTICLES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Koło

 31,9650

suma  31,9650

Opakowania z papieru i tektury150101R11  1,3660

suma  1,3660

OGÓŁEM  33,3310

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Kanalizacji i 

Wodociągów w Drawsku 

Sp. z o.o., Drawski Młyn

 63,0000  13,3600
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suma  63,0000  13,3600

OGÓŁEM  63,0000  13,3600

Opakowania z papieru i tektury150101R11SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

GOSTYNIU, GOSTYŃ

 0,4750

Drewno170201  0,4750

Żelazo i stal170405  2,6600

suma  3,6100

OGÓŁEM  3,6100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AL-TRANS S.C. Anna 

Szarek i Marta 

Szarek-Karpińska, 

Trzcianka

 0,2560

suma  0,2560

OGÓŁEM  0,2560

Opakowania z papieru i tektury150101R11SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI  ROLNEJ  

PRZETW. HANDLU I 

USŁUG, WRONCZYN

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Usług 

Komunalnych sp. z o.o., 

Brzeźno

 0,0850

suma  0,0850

OGÓŁEM  0,0850

Opakowania z papieru i tektury150101R1SEBASTIAN SZULC 

"AUTO - HANDEL", 

Laskowo

 0,0010

suma  0,0010

OGÓŁEM  0,0010

Opakowania z drewna150103R1KEKBEL-MAX SP. Z 

O.O. SP.K., Belęcin

 12,5000

suma  12,5000

OGÓŁEM  12,5000

Opakowania z drewna150103R1"KABLONEX" Nawroccy 

spółka jawna, Podanin

 0,1600

suma  0,1600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0420

suma  0,0420

OGÓŁEM  0,2020
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R1PPHU BARTOSZ MGR. 

INŻ. PIOTR BARTOSZ, 

ZŁOTÓW

 0,8280

suma  0,8280

OGÓŁEM  0,8280

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"KAROL" LEWCZUK  

KAROLINA, 

OSTROWIEC

 3,3000

suma  3,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  3,3500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R3WYTWÓRNIA PAPIERU 

TOALETOWEGO 

"EKO-KLAN" SP. Z 

O.O., MARGOŃSKA 

WIEŚ

 0,5500

Opakowania z drewna150103  1,5500

suma  2,1000

OGÓŁEM  2,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Instytut Zdrowych 

Włosów Trycholog Aneta 

Kubiak, Chodzież

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Opakowania z drewna150103R1BEEF&PORK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Błotnica

 2,7000

suma  2,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  2,2000

suma  2,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  1,7000

suma  1,7000

OGÓŁEM  6,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

TUROWO, TUROWO

 0,8000

suma  0,8000
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Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R10  172,6500

suma  172,6500

OGÓŁEM  173,4500

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Rafał Kaminiarz, Osłonin

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  1,1000

Opakowania z drewna150103R1SUMIN D.Czabańska, 

W.Czabański i 

Wspólnicy sp.j, 

Świerkówki

 28,6000

suma  28,6000

OGÓŁEM  28,6000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138R1ZUKiT HENRYK 

SIWIŃSKI, ROGOŹNO

 42,6500

suma  42,6500

OGÓŁEM  42,6500

Opakowania z papieru i tektury150101R11AMALK-MECH-TRANS 

Krzysztof Malinowski, 

Śmieszkowo

 0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  0,0030

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PPHU "BRONEX" 

Łukaszewska & 

Królczyk sp. j., 

GOŁAŃCZ

 11,0000

suma  11,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  11,3000

Opakowania z drewna150103R1PIAST PASZE I Sp. z 

o.o., GOŁAŃCZ

 2,8000

suma  2,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,4000

suma  0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  3,2300
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Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1ZAKŁAD 

ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW, POZNAŃ

 48,2000

suma  48,2000

Odzież200110R5  1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  49,2000

Opakowania z drewna150103R1POZ - BRUK  SP.Z O.O. 

Spółka Jawna, SOBOTA

 17,5600

suma  17,5600

OGÓŁEM  17,5600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5PHU "ŻWIR-KON" 

Henryk Kurkiewicz, 

Konin

 29,0000

suma  29,0000

OGÓŁEM  29,0000

Papier i tektura191201R1Bank Spółdzielczy w 

Łobżenicy, Łobżenica

 2,5000

suma  2,5000

OGÓŁEM  2,5000

Opakowania z drewna150103R1PAKO-TECH Krzysztof 

Kończak, Gostyń

 0,1000

suma  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,3600

suma  0,3600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0550

Żelazo i stal170405  0,0600

suma  0,1150

OGÓŁEM  0,5750

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNE GRENFLOR 

SP. Z O.O., Wiśniewko 

10a (GRĘZINY 7)

 0,0250

Opakowania z drewna150103  0,0800

Drewno170201  0,0500

suma  0,1550

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,1100

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  5,6000

suma  5,7100

OGÓŁEM  5,8650
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5POLIEURO SP. Z O.O., 

Podanin

 95,0000

suma  95,0000

OGÓŁEM  95,0000

Drewno170201R1ZESPÓŁ ELEKTROWNI 

PĄTNÓW-ADAMÓW-K

ONIN, KONIN

 6,4400

suma  6,4400

Drewno170201R5  1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  7,6400

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380R3ZAKŁAD 

PIEKARNICZO-CUKIER

NICZY GLUTENEX 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Tarnowo Podgórne

 0,9850

suma  0,9850

OGÓŁEM  0,9850

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"PIANO-FIKS"  

KRZYSZTOF FIKS, 

NOWE 

SKALMIERZYCE

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1MEBEL PUNKT Adam 

Radowski, Złotów

 4,4000

suma  4,4000

OGÓŁEM  4,4000

Gruz ceglany170102R5PHU "DAF-MAL" Usługi 

Budowlane Dariusz 

Fabianowski, Salnia

 8,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  11,5000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Opakowania z drewna150103R1Laser Metal Elżbieta 

Kukiel, Kicin

 0,2200

suma  0,2200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1580

suma  0,1580
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OGÓŁEM  0,3780

Opakowania z drewna150103R1DESTYLACJE POLSKIE 

SP. Z O.O., OBORNIKI

 0,3100

suma  0,3100

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5  560,0000

suma  560,0000

OGÓŁEM  560,3100

Opakowania z papieru i tektury150101R1GOSPODARSTWO  

ROLNE  "DĄBKI"  

ROMAN  BARLIK, 

DĄBKI

 0,1700

Drewno170201  8,7000

suma  8,8700

Odpady metalowe020110R11  7,6000

suma  7,6000

OGÓŁEM  16,4700

Opakowania z drewna150103R1FERMA DROBIU 

HUBERT 

KOCOŃ,WOLSZTYN, 

Reklinek

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  1,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R5Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

Niesłabin-Zbrudzewo, 

Zbrudzewo

 0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500

Opakowania z papieru i tektury150101R11ZAKŁAD PRODUKCJI 

SPOŻYWCZEJ I 

HANDLU FRĄCKOWIAK 

S.J., GRANOWO

 5,5500

suma  5,5500

OGÓŁEM  5,5500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Spółdzielnia 

Mieszkaniowa PAŁUKI, 

Gołańcz

 28,2600

suma  28,2600

OGÓŁEM  28,2600
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Opakowania z papieru i tektury150101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA, 

DAKOWY MOKRE

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Usługi Transportowe 

Osobowo - Towarowe 

Marek Kisiel, Jastrowie

 0,0100

Żelazo i stal170405  0,0650

suma  0,0750

OGÓŁEM  0,0750

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ, 

GOŁAŃCZ

 8,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  120,0000

suma  128,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  128,5150

Opakowania z drewna150103R1Ferma Drobiu Arkadiusz 

Kałużny, Gałązki 

Wielkie 4

 0,6000

suma  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,9000

Opakowania z drewna150103R1Przędzalnia 

LAMBRECHT Okonek 

Sp. z o.o., Okonek

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-HANDLO

WE "REMBUDEX" SP.J. 

WOJCIECH I RENATA 

KUCIŃSCY, OBORNIKI

 0,2800

suma  0,2800

OGÓŁEM  0,2800

Opakowania z papieru i tektury150101R1TASSO Sp. z o.o., 

Chodzież

 0,0050
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suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3 

PRZEDSIĘBIORSTW

O GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

W KAZIMIERZU 

BISKUPIM, Kazimierz 

Biskupi

 1 228,4400  218,2900

suma  1 228,4400  218,2900

OGÓŁEM  1 228,4400  218,2900

Opakowania z papieru i tektury150101R1Gospodarstwo Rolne 

Mateusz Klak, Ziemnice 

39a

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Opakowania z drewna150103R1ROLKARTEL s.c.- 

Gopspodarstwo Rolne, 

JASTROWIE

 0,0800

suma  0,0800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,3300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AUTO-COMPLEX S.c. 

Rafał Konieczny, Izabela 

Konieczna, Czarnków

 0,1000

suma  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0040

suma  0,0040

OGÓŁEM  0,1040

Opakowania z drewna150103R1PPUH MIRTECH MIRON 

SKRZECZKOWSKI, 

Rzemieślnicza

 0,3480

suma  0,3480

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0060

suma  0,0060

OGÓŁEM  0,3540

3565



Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ACCENT CONSULTING 

Grzegorz Tomaszewski, 

Swarzędz

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Opakowania z drewna150103R1"VIN-KON" SPÓŁKA 

AKCYJNA, KONIN

 6,7600

suma  6,7600

Odpadowa masa roślinna020103R10  383,3400

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  5 205,7000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  308,6200

suma  5 897,6600

OGÓŁEM  5 904,4200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiębiorstwo 

Budowlane "PBR" S.A., 

Wyrzysk

 0,5500

suma  0,5500

OGÓŁEM  0,5500

Opakowania z papieru i tektury150101R11"JULLEX" Julita 

Wekwert, Chodzież

 0,0020

suma  0,0020

OGÓŁEM  0,0020

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5INSTYTUT 

ZOOTECHNIKI  

ZOOTECH. ZAKŁADŁAD 

DOŚWIADCZALNY 

PAWŁOWICE, 

PAWŁOWICE

 240,0000

suma  240,0000

OGÓŁEM  240,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5MAXFRUT SP. Z O.O., 

JAROGNIEWICE

 31,8800

suma  31,8800

OGÓŁEM  31,8800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Gospodarstwo Rolne 

Radosław Kaźmierczak, 

Marianów 11

 4,9500

suma  4,9500

OGÓŁEM  4,9500
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Opakowania z papieru i tektury150101R11HURTOWNIA MAL-TAP 

MACIEJ SZKUDLAREK I 

WSPÓLNICY SP. J., 

KORZKWY

 0,3600

Opakowania z drewna150103  0,1500

suma  0,5100

OGÓŁEM  0,5100

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ,ZIMONO

WODA, 

 3,0000

suma  3,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  17,0000

suma  17,0000

OGÓŁEM  20,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11AUTO-MARGO Justyna 

Szmania, Margonin

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Dozamech sp. z o.o. 

sp.k., Odolanów

 4,5000

suma  4,5000

OGÓŁEM  4,5000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIĘDZYGMINNY 

ZWIĄZEK 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

STRZELCACH 

WIELKICH, STRZELCE 

WIELKIE

 196,0000  28,6160

suma  196,0000  28,6160

OGÓŁEM  196,0000  28,6160

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Monika 

Szuniewicz, Margonin

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gmina Spółka 

Komunalna w Dobrzycy, 

Dobrzyca

 43,0000  25,0000

suma  43,0000  25,0000

OGÓŁEM  43,0000  25,0000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"MEBLE-WALCZAK" 

SŁAWOMIR WALCZAK, 

MĄKOSZYCE

 3,4000

suma  3,4000

OGÓŁEM  3,4000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R10GORZELNIA ŁĄKIE 

MIROSŁAW PIOTR 

SMAK, ŁĄKIE 99

 1 698,0000

suma  1 698,0000

OGÓŁEM  1 698,0000

Opakowania z drewna150103R1PPH "Dakar" 

Włodzimierz 

Szczodrowski, Wieczyn

 1,3000

suma  1,3000

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R11  14,0000

suma  14,0000

OGÓŁEM  15,3000

Opakowania z drewna150103R1Pakon sp. z o.o., Konin  1,9400

suma  1,9400

OGÓŁEM  1,9400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE INBUDEX S. C., 

POZNAŃ

 0,4650

suma  0,4650

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0040

suma  0,0040

OGÓŁEM  0,4690

Opakowania z drewna150103R1DHL EXPRESS 

POLAND  SP.ZO.O., 

WARSZAWA

 0,4850

suma  0,4850

OGÓŁEM  0,4850

Opakowania z papieru i tektury150101R11GOSPODARSTWO 

ROLNE DANUTA OKO, 

OSTRÓWKI

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Opakowania z drewna150103R1Zakład Wylęgu Drobiu 

"AB OVO" Gizela 

Zawadzka Trytt, 

WĄGROWIEC

 0,1250
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suma  0,1250

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1420

suma  0,1420

OGÓŁEM  0,2670

Opakowania z drewna150103R1FIRMA PRODUKCYJNO 

HANDLOWA PAULA, 

Kolonia Skarszewek

 4,6920

suma  4,6920

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10  9,2540

suma  9,2540

OGÓŁEM  13,9460

Papier i tektura200101R1ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O., GOSTYŃ

 0,0250

suma  0,0250

OGÓŁEM  0,0250

Opakowania z drewna150103R1CURTIS HEALTH CAPS 

SP.Z O.O., 

WYSOGOTOWO

 1,1780

suma  1,1780

OGÓŁEM  1,1780

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5EKO-ROL P.T.S. 

RATAJCZAK SPÓŁKA 

CYWILNA, Ziółkowo

 0,1600

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,1600

Opakowania z drewna150103R1MP PRODUCTION sp. z 

o. o., Chorzów

 5,1000

suma  5,1000

OGÓŁEM  5,1000

Odpadowa masa roślinna020103R3Zenon Kuźmiski 

PIECZARKARNIA, 

Okonek

 250,1900

suma  250,1900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,1300

suma  0,1300

OGÓŁEM  250,3200
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Opakowania z drewna150103R1GUMNI -WELZ POLEN 

SP. Z O.O. (dawniej 

Przetwarzanie Tworzyw 

Sztucznych POLYTEX 

Sp. z o.o.), Trzcianka

 0,7100

suma  0,7100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  8,8000

suma  8,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,7450

suma  0,7450

OGÓŁEM  10,2550

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R3FJP SIEMER SP. Z 

O.O., MIĘDZYCHÓD

 453,9000

suma  453,9000

OGÓŁEM  453,9000

Opakowania z papieru i tektury150101R5GREEN BIKE POLAND 

S.C. MACIEJ 

KOWALSKI & SZYMON 

KOWALSKI, ŚREM

 0,5000

suma  0,5000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12  0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,6500

Opakowania z drewna150103R1"KARPOL" SP. Z O.O, 

PIŁA

 19,7910

suma  19,7910

OGÓŁEM  19,7910

Opakowania z papieru i tektury150101R1TARONT 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

PROJEKTOWO-TECHNI

CZNYCH, POZNAŃ

 0,0040

suma  0,0040

OGÓŁEM  0,0040

Opakowania z drewna150103R1"ADAMEX" Zakład 

Produkcji Usług Handlu i 

Transportu Przemysław 

Adamczak, Trzcianka

 0,5400

suma  0,5400

OGÓŁEM  0,5400
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład Stolarski Jerzy 

Pędziński, Murowana 

Goślina

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Opakowania z drewna150103R1"DAR-KO" Dariusz 

Kossakowski, Nowe 

Brzeźno

 0,1000

suma  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0140

suma  0,0140

OGÓŁEM  0,1140

Opakowania z drewna150103R1ELCOM PROPACK  SP. 

Z O.O., 

WYSOGOTOWO

 0,4750

suma  0,4750

OGÓŁEM  0,4750

Opakowania z drewna150103R1ECOR PRODUCT 

SP.Z.O.O., STĘSZEW

 0,1450

suma  0,1450

OGÓŁEM  0,1450

Opakowania z drewna150103R1FERMA DROBIU 

WŁODZIMIERZ 

SOKOŁOWSKI, 

ROSTARZEWO

 6,0000

suma  6,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  6,3000

Opakowania z drewna150103R1STALTECH-KONSTRUK

CJE Sp. z o.o., Poznań

 5,4000

suma  5,4000

OGÓŁEM  5,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FIRMA STOL-MAX, 

LESZNO

 8,0000

suma  8,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R5  0,1550

suma  0,1550

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0550

suma  0,0550

OGÓŁEM  8,2100
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5EWA GŁAZIK, 

OSTRÓW WLKP.

 12,7000

suma  12,7000

OGÓŁEM  12,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko 

Własnościowa, Kotlin

 14,0000

suma  14,0000

OGÓŁEM  14,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R10PHU "NOWEX" JERZY 

NOWAK, 

SULMIERZYCE

 0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7000

Opakowania z drewna150103R1Zakład Techniczny 

"AGROMET" Henryk 

Kończak, Gostyń

 0,1400

suma  0,1400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,6000

suma  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0900

Żelazo i stal170405  0,1500

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,9800

Opakowania z drewna150103R1METALPLAST KARO 

ZŁOTÓW S.A./ ROMB 

S.A., ZŁOTÓW

 6,8000

suma  6,8000

OGÓŁEM  6,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5WYTWÓRNIA KOTŁÓW 

C.O. TILGNER MGR INŻ 

JERZY TILGNER, 

PLESZEW

 1,6000

suma  1,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0900

suma  0,0900

OGÓŁEM  1,6900

Opakowania z papieru i tektury150101R11FIRMA OBST, 

PARKOWO

 0,0010

suma  0,0010

OGÓŁEM  0,0010
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Opakowania z papieru i tektury150101R11Dominika Stefaniak 

F.H.U. EURO-AUTO 

"DOMINIKA", Rataje

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Opakowania z drewna150103R1ZŁOTOWSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

OGRODNICZE SP. Z 

O.O., ŚWIĘTA

 19,5750

suma  19,5750

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5  541,0000

suma  541,0000

OGÓŁEM  560,5750

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Chodzieski Dom Kultury 

im. Stanisława 

Moniuszki, Chodzież

 5,7300

suma  5,7300

OGÓŁEM  5,7300

Opakowania z papieru i tektury150101R1WOSTOL SP. Z O.O., 

LUBOŃ

 0,1400

Opakowania z drewna150103  0,1200

suma  0,2600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,7350

suma  0,7350

OGÓŁEM  0,9950

Opakowania z papieru i tektury150101R1KANLAN KAROL 

KANIEWSKI, RAWICZ

 0,1510

suma  0,1510

OGÓŁEM  0,1510

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "KONDZŁOMEX" 

SZYMON WOŹNY, 

JARACZEWO

 0,4100

suma  0,4100

OGÓŁEM  0,4100

Opakowania z drewna150103R1BENUS  SP.ZO.O., 

POZNAŃ

 5,2730

suma  5,2730

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10  40,9800

3573



suma  40,9800

OGÓŁEM  46,2530

Opakowania z drewna150103R1SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWA RAKONIEWICE 

Z/S W GOŹDZINIE, 

GOŹDZIN

 26,1000

suma  26,1000

OGÓŁEM  26,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Ślesin

 323,0000  35,8000

suma  323,0000  35,8000

OGÓŁEM  323,0000  35,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11STANDREW S. A., 

HUTA SZKLANA

 0,0270

suma  0,0270

OGÓŁEM  0,0270

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AUTOBLASK ASO- 

LAKIERNICTWO I 

BLACHARSTWO 

REMIGIUSZ ZAWIDZKI, 

KACZORY

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKŁAD 

LAKIERNICTWA 

POJAZDOWEGO 

GRZEGORZ OKRASA, 

KALISZ

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Opakowania z drewna150103R1POLSTER Sp. z o.o. 

Sp. K., Piła

 0,4900

suma  0,4900

OGÓŁEM  0,4900

Opakowania z papieru i tektury150101R5ROLNICZO HANDLOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

USŁUGOWA W 

PSARSKIEM, PNIEWY

 0,0050
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suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Odpadowa masa roślinna020103R12CENTRALA NASIENNA 

W OBORNIKACH  SP. Z 

O.O., OBORNIKI

 7,5000

suma  7,5000

OGÓŁEM  7,5000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. Z 

O.O., ŁOBŻENICA

 428,0000  56,0820

suma  428,0000  56,0820

Żelazo i stal170405R12  0,4720

suma  0,4720

OGÓŁEM  428,4720  56,0820

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10MIĘDZYCHÓD 

NOWICKA SP.J., 

Sobota

 51,4900

suma  51,4900

OGÓŁEM  51,4900

Opakowania z drewna150103R1GRUPA Sp. z o.o. 

BroMargo 

WYLĘGARNIA Sp. k., 

Margońska Wieś

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

"ZACISZE" W LIPCE, 

LIPKA

 22,0000

suma  22,0000

OGÓŁEM  22,0000

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ LIPKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Lipka

 0,2750

suma  0,2750

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  2,6200

suma  2,6200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0170
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suma  0,0170

OGÓŁEM  2,9120

Opakowania z drewna150103R1IMPERIAL LOGISTICS  

SP.ZO.O., SWARZĘDZ

 102,6000

suma  102,6000

OGÓŁEM  102,6000

Opakowania z drewna150103R1KSERO PARTNER 

S.C., KALISZ

 0,0680

suma  0,0680

OGÓŁEM  0,0680

Opakowania z papieru i tektury150101R1ELPIO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Komorniki

 0,9000

Opakowania z drewna150103  0,6000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R1TEX-BIS - GRZEGORZ 

CIEŚLARSKI, Przyłubie

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1SKŁAD DREWNA 

JERZY I MACIEJ 

BARAŃCZAK SP. J., 

CHODZIEŻ

 81,6490

suma  81,6490

OGÓŁEM  81,6490

Opakowania z papieru i tektury150101R11Jan Zydor Usługi 

Pogrzebowe ZYDOR, 

Chodzież

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Gminny Zakład 

Komunalny Sp. z o.o. w 

Lubaszu, LUBASZ

 0,8600

suma  0,8600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0530

suma  0,0530

OGÓŁEM  0,9130

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14BANK SPÓŁDZIELCZY 

W ZAGÓROWIE, 

ZAGÓRÓW

 0,4300

suma  0,4300
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OGÓŁEM  0,4300

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁADY PORCELANY 

I PORCELITU 

"CHODZIEŻ" SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ćmielów

 0,4950

suma  0,4950

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5  144,1000

suma  144,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  144,8950

Opakowania z papieru i tektury150101R1HLS SP. Z O.O., 

Bytkowo

 1,2500

Opakowania z drewna150103  8,9000

suma  10,1500

OGÓŁEM  10,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R1MECHANIKA 

POJAZDOWA ZENON 

CZUBAK, ROZDRAŻEW

 0,0180

suma  0,0180

OGÓŁEM  0,0180

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Magic Play sp. z o.o., 

Kalisz

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Opakowania z drewna150103R1" EKOFLEX " SP.Z O.O, 

CHODZIEŻ

 0,1150

suma  0,1150

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,1250

Opakowania z papieru i tektury150101R11PRACOWNIA 

ANALITYKI 

MEDYCZNEJ 

"LABmedical", PIŁA

 0,0140

suma  0,0140

OGÓŁEM  0,0140

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5P&M Auto Serwis Potr 

Klocek, Piła

 0,0400

suma  0,0400
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Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0060

suma  0,0060

OGÓŁEM  0,0460

Opakowania z papieru i tektury150101R11FERMA  DROBIU 

MAGDALENA, BEATA, 

SŁAWOMIR  

WIECZOREK, RZGÓW 

II

 0,0080

suma  0,0080

OGÓŁEM  0,0080

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5TORPOL SP. Z O.O., 

POZNAŃ

 208,4000

Gruz ceglany170102  110,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  95 870,0000

suma  96 188,4000

OGÓŁEM  96 188,4000

Opakowania z drewna150103R1PRACA WM Sp. z o.o., 

Sp.K., Morwino

 1,4600

suma  1,4600

OGÓŁEM  1,4600

Opakowania z drewna150103R1Cid-Rol sp. z o.o. sp.k., 

Wągrowiec

 3,7700

suma  3,7700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  3,0000

suma  3,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1250

suma  0,1250

OGÓŁEM  6,8950

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SOHO STYLE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKC

YJNA, Wrocław

 1,0900

suma  1,0900

OGÓŁEM  1,0900

Opakowania z papieru i tektury150101R5BIURO RACHUNKOWE 

"HUBERTUS" Dariusz 

Jakubowski, 

KROTOSZYN

 0,0030

suma  0,0030
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OGÓŁEM  0,0030

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE"F

OLAR"SP.Z O.O., 

ROJĘCZYN

 1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R11PPHU 

"MEBLE-HEJNA", 

Słupca

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Opakowania z drewna150103R1EXSUD SP. Z O.O., 

OKONEK

 0,0610

suma  0,0610

OGÓŁEM  0,0610

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAMEK sp. z o. o., 

Złotów

 31,2000

suma  31,2000

OGÓŁEM  31,2000

Opakowania z drewna150103R1ADGUM Adam Sell, 

Połajewo

 0,0300

suma  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0060

suma  0,0060

OGÓŁEM  0,0360

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"DARMET" 

WŁADYSŁAW KOCÓJ, 

MĄKOSZYCE

 9,5000

suma  9,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,4000

suma  0,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  1,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1000

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  1,6000

OGÓŁEM  11,5000
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Opakowania z drewna150103R1ITT PCI MEMBRANES 

SP.ZO.O./ Xylem PCI 

MEMPRANES Polska 

sp.z o.o., KOSTRZYN 

WLKP.

 22,0000

suma  22,0000

OGÓŁEM  22,0000

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

WIELOBRANŻOWYCH 

BIMEX, Rogoźno

 0,0500

suma  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,0910

suma  0,0910

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0270

suma  0,0270

OGÓŁEM  0,1680

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1NORDAN SP. Z O.O., 

WOLSZTYN

 128,9500

suma  128,9500

OGÓŁEM  128,9500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1AGMAR Kazimierz 

Walczak, Oborniki

 0,2800

Opakowania z drewna150103  0,1000

suma  0,3800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,5300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska, 

Władysławów

 28,5000

suma  28,5000

OGÓŁEM  28,5000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R10BREWICZ A.K. 

KANIEWSCY SPÓŁKA 

JAWNA, Rawicz

 1,9000

suma  1,9000

OGÓŁEM  1,9000
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Opakowania z drewna150103R1WIELKOPOLSKIE  

PRZEMYSŁU  

ZIEMNIACZANEGO  W 

LUBONIU  K/POZNANIA  

SA, LUBOŃ

 4,0000

suma  4,0000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10  18 103,6740

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12  15 325,4500

suma  33 429,1240

OGÓŁEM  33 433,1240

Opakowania z drewna150103R1PHYTOPHARM KLĘKA 

S.A., NOWE MIASTO 

N/WARTĄ

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z drewna150103R1FARUTEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Szczecin

 2,7700

suma  2,7700

OGÓŁEM  2,7700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

ORLI, KOŹMIN WLKP. 

Orla

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Firma 

Handlowo-Usługowa 

"RAF" Rafał Enke, 

Chodzież

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Opakowania z drewna150103R1AGRO-PIG Prosna Sp. z 

o.o., Prosna

 0,1200

suma  0,1200

Odpady metalowe020110R11  0,1400

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0150

suma  0,1550

OGÓŁEM  0,2750
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO  

USŁUG  

KOMUNALNYCH 

SP.ZO.O. - 

Oczyszczalnia Ścieków 

w Bytkowie, BYTKOWO

 1 293,0000  207,2820

suma  1 293,0000  207,2820

OGÓŁEM  1 293,0000  207,2820

Opakowania z papieru i tektury150101R11WEKWERT & MELER 

s. c., Wągrowiec

 0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0070

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. ZO.O., 

KONIN

 19,0000

suma  19,0000

OGÓŁEM  19,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"BRAWO" Usługi 

Tartaczne Dudzińska 

Dorota, Gąsiorów

 0,0020

suma  0,0020

OGÓŁEM  0,0020

Opakowania z drewna150103R1POMAX Wózki Widłowe 

S.c., Uścikowo

 0,1080

suma  0,1080

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,7300

suma  0,7300

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0250

suma  0,0250

OGÓŁEM  0,8630

Opakowania z papieru i tektury150101R11ZABAWKARSTWO Jan 

Pietruszczak, Rogoźno

 0,0040

suma  0,0040

OGÓŁEM  0,0040

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ODLEWNIA ŻELIWA 

ŚREM S.A., ŚREM

 14,4000

Opakowania z drewna150103  33,6000

suma  48,0000

OGÓŁEM  48,0000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.P.U.H."DOMEL" SP. 

J. ZBIGNIEW,JACEK, 

TOMASZ DOBIEŃ 

ZPChr., KĘPNO

 261,6000

suma  261,6000

OGÓŁEM  261,6000

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304R3"WEKO-POLSKA" SP. 

Z O.O.  MOSZCZANKA, 

MOSZCZANKA 96

 22 454,9200

suma  22 454,9200

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208R9  0,0447

suma  0,0447

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203R10  2,7000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  0,2490

suma  2,9490

Opakowania z papieru i tektury150101R11  13,1600

suma  13,1600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R13  5,8500

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  0,0100

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  0,0600

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180202  1,0100

suma  6,9300

OGÓŁEM  22 478,0037

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10POZNAŃ ONION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Siekierki Wielkie

 1 590,3300

suma  1 590,3300

OGÓŁEM  1 590,3300

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R3AGROMIAST SP. Z 

O.O., BRZOSTOWO

 3 058,0000

suma  3 058,0000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  50,0000

suma  50,0000

OGÓŁEM  3 108,0000

Opakowania z drewna150103R1PPHU "FAMEX" 

KRZYSZTOF 

CHORĘZIAK, 

PRZYKONA

 0,0010

suma  0,0010

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  0,0040

Opakowania z papieru i tektury150101R11FIRMA 

USŁUGOWO-TRANSPO

RTOWA "VAMIR 1" S.C. 

ANDRZEJ WIENKE 

JOLANTA WITCZAK, 

ADOLFOWO

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Opakowania z drewna150103R1GOSPODARSTWO 

SPECJALISTYCZNE 

HODOWLA DROBIU 

KRZYSZTOF 

ROSTKOWSKI, 

Adamowo

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  1,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA", PIASKI

 7,6800

suma  7,6800

OGÓŁEM  7,6800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Usługi Transportowe i 

Naprawy Pojazdów 

"JAN-WAL" Drejws 

Waldemar, JASTROWIE

 0,3200

suma  0,3200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0070

suma  0,0070
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OGÓŁEM  0,3270

Opakowania z drewna150103R1FLUX MEDICAL Sp. z 

o.o., Boguniewo

 1,5000

suma  1,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,1020

suma  0,1020

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,2000

Żelazo i stal170405  0,1700

suma  0,3700

OGÓŁEM  1,9720

Opakowania z papieru i tektury150101R11Żurawie Polska 

Lewandowska Spółka z 

.o.o. Sp. k., Suchy Las

 0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0070

Opakowania z drewna150103R1"DORA METAL" SP. Z 

O.O., CZARNKÓW

 0,7200

suma  0,7200

OGÓŁEM  0,7200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"MITEX" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Opatów

 2,4000

suma  2,4000

OGÓŁEM  2,4000

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD USŁUG 

WODNYCH I 

KANALIZACYJNYCH, 

KACZORY

 0,1800

suma  0,1800

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0120

Żelazo i stal170405  0,0800

suma  0,0920

OGÓŁEM  0,2720

Opakowania z drewna150103R1SWISSPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Pila

 0,4200

suma  0,4200

OGÓŁEM  0,4200
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MJ MEBLE Mateusz 

Jański, Szklarka 

Mielęcka

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA, 

STARA OBRA

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"ZBYSZEK" Zakład 

Produkcyjno Usługowo - 

Handlowy, Czempiń

 17,5000

suma  17,5000

OGÓŁEM  17,5000

Opakowania z drewna150103R1APATOR POWOGAZ 

S.A., POZNAŃ

 2,0650

suma  2,0650

OGÓŁEM  2,0650

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5IMA Polska S.A., 

Murowana Goślina

 568,2600

suma  568,2600

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R10  3 958,0000

suma  3 958,0000

OGÓŁEM  4 526,2600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład budowlano 

Drogowy Kaldróg 

Damian Dzikowski, 

Kalisz

 135,0000

suma  135,0000

OGÓŁEM  135,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Kotły Grzewcze Dragon 

sp. z o.o., Suchorzew

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Tartak Usługowy Henryk 

Pajczyk, Lubasz

 1,0100

suma  1,0100

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0020

suma  0,0020

OGÓŁEM  1,0120
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Opakowania z drewna150103R1Z.P.H.U.ZAKŁAD 

MASARSKI ZBIGNIEW 

CYRULIK, UŚCIKOWO

 0,0800

suma  0,0800

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0100

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0250

Żelazo i stal170405  0,4500

suma  0,4850

OGÓŁEM  0,5650

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5WYTWÓRNIA I SKŁAD 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

GRZEGORZ IGIELSKI, 

WAGROWIEC

 0,8900

suma  0,8900

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1550

suma  0,1550

OGÓŁEM  1,0450

Opakowania z papieru i tektury150101R11"PUCHU-AUTO" Łukasz 

Ograbek, Podstolice

 0,0020

suma  0,0020

OGÓŁEM  0,0020

Opakowania z drewna150103R1THYSSENKRUPP 

ENERGOSTAL S.A., 

TORUŃ

 26,9000

suma  26,9000

OGÓŁEM  26,9000

Opakowania z drewna150103R1GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU IRENEUSZ 

CIĄZYŃSKI, BORUJA

 0,5000

suma  0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,8000

Opakowania z drewna150103R1SUZOHAPP POLAND 

Sp. z o.o., Gądki

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R1Firma Usługowo - 

Handlowa "AUTO - 

PIOTR" Piotr Iwański, 

JASTROWIE

 0,8860
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suma  0,8860

OGÓŁEM  0,8860

Opakowania z drewna150103R1Drukarnia Offset-Kolor 

Tomasz Sroczyński, 

Zduny

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Odpady kory i korka030101R1Logistic and Production 

of Wood Pallets and 

Packaging s.c. (nazwa 

skrócona Lapwood s.c.), 

Konin

 4,1500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  266,8890

suma  271,0390

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,2250

suma  0,2250

OGÓŁEM  271,2640

Opakowania z papieru i tektury150101R11BEL GAS Sp. z o.o., 

Wałcz

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"PALETTEN 

METAL-BOX" SP. Z 

O.O., SZAMOCIN

 0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500

Opakowania z papieru i tektury150101R11ESPOSA S.C. Karolina 

Czubała, Anna 

Dzierzkiewicz, 

Kowanówko

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKŁAD PRODUKCJI 

WATY Anna 

Staśkiewicz, 

WIELICHOWO

 0,8300

suma  0,8300

OGÓŁEM  0,8300
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Opakowania z papieru i tektury150101R11Firma 

Usługowo-Handlowo-Pro

dukcyjna MIX-BUD 

Przemysław Bromberek, 

Kowanowo

 0,2650

Żelazo i stal170405  0,0500

suma  0,3150

OGÓŁEM  0,3150

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ATB Auto-Serwis Marcin 

Fr±ckowiak,  Ceradz 

Dolny

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5GOSPODARSTWO 

ROLNE WŁADYSŁAW 

PROCHERA-GANS, 

Mieścisko

 0,5500

suma  0,5500

OGÓŁEM  0,5500

Opakowania z papieru i tektury150101R11ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY TOMASZ WITCZAK, 

CHODZIEŻ

 0,0210

suma  0,0210

OGÓŁEM  0,0210

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Produkcyjno 

Handlowy DAWJAN 

Janusz Sitków, Onęber

 0,0090

suma  0,0090

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R11  0,0160

suma  0,0160

OGÓŁEM  0,0250

Opakowania z papieru i tektury150101R1Z.H.U. "FRUNAX" 

Ryszard Marcinkowski, 

Kaczory

 0,2500

suma  0,2500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,1800

suma  0,1800

OGÓŁEM  0,4300
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Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10GRUPA 

PRODUCENTÓW 

ROLNYCH MICHEL 

PASZE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Śmigiel

 100,9600

suma  100,9600

Opakowania z drewna150103R11  3,3600

suma  3,3600

OGÓŁEM  104,3200

Opakowania z papieru i tektury150101R1GOSPODARSTWO 

ROLNE KAZIMIERZ 

DAWIDOWICZ, Kobylec

 0,0100

suma  0,0100

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5  1,5500

suma  1,5500

OGÓŁEM  1,5600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁADY 

MECHANICZNO 

MEBLOWE 

MEBLOMECH SP. Z 

O.O., LESZNO

 4,5000

suma  4,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  6,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

KROŚNIE, KROSNO

 1,9200

suma  1,9200

OGÓŁEM  1,9200

Odpadowa masa roślinna020103R3Ewima Mariusz Rogacki, 

Piatek Wielki 50a

 2,6000

suma  2,6000

OGÓŁEM  2,6000
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Opakowania z drewna150103R1WYTWÓRNIA  

PODKŁADÓW  

STRUNOBETONOWYC

H  S.A., MIROSŁAW  

UJSKI

 3,6360

suma  3,6360

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  64,0000

Wybrakowane wyroby101382  531,9480

suma  595,9480

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0510

suma  0,0510

OGÓŁEM  599,6350

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Agroturystyczne 

Gospodarstwo rolne 

Usługi Handel 

Budownictwo Ryszard 

Piasecki, Łaziska 90

 326,9000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 500,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 151,6800

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  1 000,0000

suma  5 978,5800

OGÓŁEM  5 978,5800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZPH RAKOWSCY 

SPÓŁKA JAWNA, 

Krobia

 11,8600

suma  11,8600

OGÓŁEM  11,8600

Opakowania z drewna150103R1FLEXPAK sp. z o.o., 

Złotów

 0,2800

suma  0,2800

OGÓŁEM  0,2800

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

MIĘSNEGO BIERNACKI 

SP. Z O.O., GOLINA

 1,1400

suma  1,1400

OGÓŁEM  1,1400

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.U.H.P. "NOWBUD" 

ZDZISŁAW NOWAK, 

GOŁAŃCZ

 0,0200
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suma  0,0200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2200

Opakowania z papieru i tektury150101R11VSD INSTALACJE 

CHŁODNICZE R. 

BOIŃSKI, R. 

MIEDZIAREK, 

M.SOBCZAK, 

P.JĘDRZEJAK SP.J., 

POZNAŃ

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R11KRAJAN Usługi 

Transportowo-Turystycz

nej Nauki Jazdy Józef 

Dąbrowski, Krajenka

 0,0080

Żelazo i stal170405  0,0500

suma  0,0580

OGÓŁEM  0,0580

Opakowania z drewna150103R11"DAGAT-ECO" SP.J., 

POZNAŃ

 2,9200

suma  2,9200

OGÓŁEM  2,9200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1NASYCALNIA 

PODKŁADÓW S.A., 

KOŹMIN WLKP.

 69,5000

suma  69,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  16,0000

suma  16,0000

OGÓŁEM  85,5000

Opakowania z drewna150103R1Mario-Meble Mariusz 

Kosturski, Zalasewo

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIASTO I GMINA 

DEBRZNO ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI, 

DEBRZNO WIEŚ

 1 400,0000  233,4500

suma  1 400,0000  233,4500
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OGÓŁEM  1 400,0000  233,4500

Opakowania z drewna150103R1POKRYCIA OKRYW 

STANISŁAW ORYNIAK, 

JASTROWIE

 0,4500

suma  0,4500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,7500

Opakowania z drewna150103R1TEKNIA-KALISZ SP. Z 

O.O., KALISZ

 27,5000

suma  27,5000

OGÓŁEM  27,5000

Opakowania z drewna150103R11SŁODOWNIA 

SOUFFLET POLSKA 

SP. Z O.O., POZNAŃ

 1,1300

suma  1,1300

OGÓŁEM  1,1300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"AUTO-SZLIF" 

MECHANIKA 

POJAZDOWA JULIAN  

PAUSZEK, PIŁA

 0,2600

suma  0,2600

OGÓŁEM  0,2600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA, 

ŁOBŻENICA

 58,0000

suma  58,0000

OGÓŁEM  58,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU 

PRZEMYSŁAW 

GIŻEWSKI, RAWICZ

 10,0000

suma  10,0000

Żelazo i stal170405R11  1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  11,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R11PPHU BIO-ENERGIA 

ANDRZEJ KULA, Lipka

 0,0020

suma  0,0020

OGÓŁEM  0,0020
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Budimex S.A., 

Warszawa

 1 220,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  311 075,0000

suma  312 295,0000

Drewno170201R11  2,9000

suma  2,9000

OGÓŁEM  312 297,9000

Opakowania z papieru i tektury150101R5ZAKŁAD IMPREGNACJI 

DREWNA "IMPREGNA" 

SP. Z O.O., MARGONIN

 0,2200

Opakowania z drewna150103  0,4500

suma  0,6700

OGÓŁEM  0,6700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GPR "Zgoda", Konin  262,0000

suma  262,0000

OGÓŁEM  262,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Stol-Tom Adam 

Tomczak, Pleszew

 1,0500

suma  1,0500

OGÓŁEM  1,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ENARGETYKA 

CIEPLNA 

OPOLSZCZYZNY S.A., 

OPOLE

 306,0000

suma  306,0000

OGÓŁEM  306,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Gminna Spółdzielnia 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA, Pakosław

 3,7100

suma  3,7100

OGÓŁEM  3,7100

Odpady kory i korka030101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

BARTEK LECH 

WITMAN, OZORKÓW

 16,1000

suma  16,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0710

suma  0,0710

OGÓŁEM  16,1710

Opakowania z papieru i tektury150101R1Elektronika-Automatyka 

inż. Piotr Pinczyński, 

Oborniki

 0,0540
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suma  0,0540

OGÓŁEM  0,0540

Opakowania z drewna150103R1RADER Sp. J., Piła  0,3000

suma  0,3000

Opakowania z drewna150103R11  1,0200

suma  1,0200

OGÓŁEM  1,3200

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3" JARDO" DOROTA 

KOZŁOWSKA, POZNAŃ

 21,6000

suma  21,6000

OGÓŁEM  21,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-WDROŻE

NIOWE "TEMPEKS", 

POZNAŃ

 1 064,1000

suma  1 064,1000

OGÓŁEM  1 064,1000

Opakowania z drewna150103R1Mechanika Pojazdowa 

Przemysław Waloch, 

Pila

 0,0600

suma  0,0600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0650

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Przedsiębiorstwo 

Komunalne w 

Ryczywole Sp. z o.o., 

Ryczywół

 254,6100  48,5550

suma  254,6100  48,5550

OGÓŁEM  254,6100  48,5550

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNO USŁUGOWE 

AGROSYSTEM SP. Z 

O.O., GOSCIEJEWO

 0,0500

suma  0,0500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0650

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5INTRADE Sp. z o.o., 

Łukowo

 631,8600

suma  631,8600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0250
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suma  0,0250

OGÓŁEM  631,8850

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FABRYKA WYROBÓW 

RUNOWYCH 

"RUNOTEX" SPÓŁKA 

AKCYJNA, KALISZ

 225,0000

suma  225,0000

OGÓŁEM  225,0000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1P.P.U. EKO-ZEC SP. Z 

O.O., POZNAŃ

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11PARKIETY G. J. Sp. z 

o.o., GORZEWO

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Opakowania z drewna150103R1MAJ KORPORACJA 

SP. Z O.O., POZNAŃ

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Mirtech Sp. z o.o., 

Sarbka

 0,0020

Opakowania z drewna150103  0,2500

suma  0,2520

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0030

Odpadowa papa170380  0,1570

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,4120

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład 

Piekarniczo-Cukierniczy 

Adam Sowa, Grabów 

nad Prosn±

 0,1000

suma  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PROAGRI SP. Z O.O., 

MIEŚCISKO

 0,0080

Opakowania z drewna150103  0,3950

Drewno170201  11,4200

suma  11,8230
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,5350

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  5,7500

suma  6,2850

OGÓŁEM  18,1080

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT DROGOWYCH 

"DROGBUD" S.A., 

Golina

 165,0000

suma  165,0000

OGÓŁEM  165,0000

Odpadowa masa roślinna020103R3Zielonym do góry 

Kowalska Dorota, Turek

 2,6500

suma  2,6500

OGÓŁEM  2,6500

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1Firma Usługowa Eko-Kar 

sp. z o.o. sp.k., 

RASZKÓW

 9,7740

suma  9,7740

Gruz ceglany170102R5  298,6500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  611,7200

suma  910,3700

OGÓŁEM  920,1440

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1MIEJSKI ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA SP. Z 

O.O., LESZNO

 37,2200

suma  37,2200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  317,4600

Gruz ceglany170102  30,0000

suma  347,4600

Żelazo i stal170405R11  0,2800

suma  0,2800

OGÓŁEM  384,9600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R1FAUSTMANN Sp. z o.o. 

spółka komantydowa, 

Wągrowiec

 1,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,3500

suma  1,8500

OGÓŁEM  1,8500
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Oczyszczalnia ścieków 

Rozdrażew, 

ROZDRAŻEW

 465,0000  66,0000

suma  465,0000  66,0000

OGÓŁEM  465,0000  66,0000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R12Sklep Spożywczy i 

Cukiernia Jolanta 

Breitenbach, Trzcianka

 0,2200

suma  0,2200

OGÓŁEM  0,2200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10METALPIL Sp. z o.o., 

Piła

 0,0600

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,0600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Bestim sp. z o.o. sp. k., 

Ceków Kolonia 56

 8,6000

suma  8,6000

OGÓŁEM  8,6000

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO 

"TRZEMESZNO" SP. Z 

O.O., TRZEMESZNO

 34,3400

suma  34,3400

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10  2 148,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  22 610,0000

suma  24 758,0000

OGÓŁEM  24 792,3400

Opakowania z papieru i tektury150101R11PPHU To To Tomasz 

Tomaszewski, Konin

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FERMA DROBIU W 

PRZEDBOROWIE 

KRYSTIAN AKSAMSKI, 

PRZEDBORÓW

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W TURKU, 

TUREK

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Opakowania z drewna150103R1SIMPAX SP. Z O.O., 

PIASKI

 0,0640

suma  0,0640

OGÓŁEM  0,0640

Opakowania z papieru i tektury150101R11APTEKA "PRZY 

DWORCU" Ewa Jobke 

Patalas, Wolsztyn

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1DREWPAL SP. J. W. 

MAJTAS, K. DRYGAŁA, 

G. DRYGAŁA, JANKÓW 

PIERWSZY

 20,0000

Opakowania z drewna150103  20,0000

suma  40,0000

OGÓŁEM  40,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ECO Ciepło lokalnie sp. 

z o.o., Opole

 25,4000

suma  25,4000

OGÓŁEM  25,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WENO S.J. WĘGRZYN 

I NOWACKI, CHODZIEŻ

 0,0300

suma  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,2400

Żelazo i stal170405  0,0200

suma  0,2600

OGÓŁEM  0,2900

Opakowania z papieru i tektury150101R1Akademia Smyka 

Agnieszka Szczesiak, 

Konin

 0,0460

suma  0,0460

OGÓŁEM  0,0460

Opakowania z drewna150103R1Kels sp. z o. o., 

Czerwonak

 0,0700

suma  0,0700
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Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0250

suma  0,0250

OGÓŁEM  0,0950

Opakowania z drewna150103R1FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "PMP" MACIEJ 

PIEKUTOWSKI, 

Wągrowiec

 0,0700

suma  0,0700

OGÓŁEM  0,0700

Opakowania z papieru i tektury150101R1Firma Handlowo 

Usługowa Arkadiusz 

Szykowny, Chodzież

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

ŚREMIE SP. Z O.O., 

ŚREM

 3 350,5000  479,0000

suma  3 350,5000  479,0000

OGÓŁEM  3 350,5000  479,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5MICHAŁ ŁABUZIŃSKI 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA, Dąbrowka Leśna

 350,0000

suma  350,0000

OGÓŁEM  350,0000

Opakowania z drewna150103R1BIMS PLUS FHH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą POZNAŃ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

POZNAŃ

 2,1700

suma  2,1700

OGÓŁEM  2,1700

Opakowania z drewna150103R1MULTEAFIL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Dobrzyca

 18,4800

suma  18,4800

OGÓŁEM  18,4800
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Odpady kory i korka030101 21R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

"MAT-TAR" SP.J. 

WŁADYSŁAW I 

DOROTA 

MATUSZKIEWICZ, 

KOŹMIENIEC

 622,9940

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22  3 283,3930

suma  3 906,3870

OGÓŁEM  3 906,3870

Opakowania z drewna150103R1MLECZARNIA "TUREK" 

SP.Z O.O., TUREK

 25,1550

suma  25,1550

OGÓŁEM  25,1550

Opakowania z papieru i tektury150101R11DREWEST Sp. z o.o., 

Krzyż Wlkp.

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Opakowania z drewna150103R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe Cezary 

Sokołowski(FERMA 

DROBIU PPHU 

CEZARY 

SOKOŁOWSKI), 

Rostarzewo 

(WOLSZTYN)

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R11AUTO - SERWIS 

ROBERT 

SZPECHCIŃSKI, 

Krzymów

 0,0040

suma  0,0040

OGÓŁEM  0,0040

Opakowania z papieru i tektury150101R11PPH Roko Krzysztof 

Kobylański, Piotrów 77

 0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,0800
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Opakowania z papieru i tektury150101R11JENOX AKUMULATORY 

SP. Z O.O., CHODZIEŻ

 1,2850

suma  1,2850

OGÓŁEM  1,2850

Opakowania z papieru i tektury150101R1GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA, OKONEK

 9,2000

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  9,4000

OGÓŁEM  9,4000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5Ciepło Kaliskie sp. z 

o.o., Kalisz

 2 463,8000

suma  2 463,8000

OGÓŁEM  2 463,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11JT7 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Pleszew

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FERMA DROBIU 

BARTOSZ LIPOWCZYK, 

ŁASZCZYN

 5,9240

suma  5,9240

OGÓŁEM  5,9240

Opakowania z papieru i tektury150101R1GMINNA SPrtDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHtOPSKA", 

 4,8130

suma  4,8130

OGÓŁEM  4,8130

Opakowania z papieru i tektury150101R1HOLPOL-COMPOST 

SP. Z O.O., TARNOWO

 0,2600

Opakowania z drewna150103  10,9600

suma  11,2200

OGÓŁEM  11,2200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USŁUGOWE 

BOLESŁAW 

KUROWSKI, SOWINKI

 2 868,8000

suma  2 868,8000

OGÓŁEM  2 868,8000
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Opakowania z papieru i tektury150101R1Firma Handlowo 

Usługowa "Skarbek" 

Rafał Tkacz, Jarocin

 0,0070

Opakowania z drewna150103  0,0120

suma  0,0190

OGÓŁEM  0,0190

Opakowania z papieru i tektury150101R11HOTEL SYPNIEWO SP. 

Z O.O., SYPNIEWO

 0,1200

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200

Opakowania z drewna150103R1"PURATOS POLSKA" 

SPÓŁKA Z O.O., 

 0,6100

suma  0,6100

OGÓŁEM  0,6100

Opakowania z drewna150103R1BDB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, SUCHY LAS

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GOSPODARSTWO 

ROLNE EWA 

SIWAKOWSKA, 

STUDZIENIEC

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GOSPODARSTWO 

ROLNE RASZEWY SP. 

Z O.O., ŻERKÓW

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Firma 'KRAMEX' 

Tomasz Kramer, 

Ruchocice

 0,0900

Opakowania z drewna150103  0,1200

suma  0,2100

OGÓŁEM  0,2100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiebiorstwo Alberts 

sp. z o.o. (dawniej 

Przedsiębiorstwo 

Zagraniczne Alberts - 

Leszno Sp. z o. o.), 

Osieczna

 0,1000
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Opakowania z papieru i tektury150101  0,0500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R11DRUSEDAU sp. z o.o., 

Margonin

 0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0070

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD GARBARSKI 

PLESIŃSKI SP. J., 

WĄGROWIEC

 0,3500

suma  0,3500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,7000

suma  1,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0630

suma  0,0630

OGÓŁEM  2,1130

Opakowania z papieru i tektury150101R11PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ALPAKON" SPÓŁKA 

CYWILNA 

ALEKSANDRA 

ŻOŁYNIAK, ZDZISŁAW 

ŻOŁYNIAK, OBORNIKI

 0,0100

Żelazo i stal170405  0,8550

suma  0,8650

OGÓŁEM  0,8650

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R11OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW W 

KROTOSZYNIE i 

Ustkowie, KROTOSZYN, 

Ustków

 2 498,9000  0,3000

suma  2 498,9000  0,3000

OGÓŁEM  2 498,9000  0,3000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1ZWIĄZEK KOMUNALNY 

GMIN "CZYSTE 

MIASTO, CZYSTA 

GMINA", KALISZ

 6,8200

suma  6,8200

Tekstylia200111R3  0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  6,8600
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Opakowania z drewna150103R1Zakład Wylęgu Drobiu 

"AB OVO BIS" Działy 

Specjalne adam Trytt, 

Wągrowiec

 0,1200

suma  0,1200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,2680

suma  0,2680

OGÓŁEM  0,3880

Opakowania z papieru i tektury150101R11MAXI-KRAN ROMAN 

LEWANDOWSKI, 

POZNAŃ

 0,0080

suma  0,0080

OGÓŁEM  0,0080

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10KOŹMIŃSKIE USŁUGI 

KOMUNALNE SP. Z 

O.O., KOŹMIN WLKP.

 529,8000  121,3000

suma  529,8000  121,3000

OGÓŁEM  529,8000  121,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R5SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNEJ 

"ROLNIK", RUDNIKI

 0,0630

suma  0,0630

OGÓŁEM  0,0630

Opakowania z drewna150103R1FHF TECHNIKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, WĄGROWIEC

 19,8000

suma  19,8000

Żelazo i stal170405R11  13,9940

suma  13,9940

OGÓŁEM  33,7940

Opakowania z drewna150103R1"SEAKING POLAND 

LTD" SP. Z O.O., 

CZARNKÓW

 7,7800

suma  7,7800

OGÓŁEM  7,7800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

WŁAŚCICIELI, 

STRZELCE

 21,1300

suma  21,1300

OGÓŁEM  21,1300

3605



Opakowania z papieru i tektury150101R11ORCA Precision Parts 

Sp. z o.o. (dawna 

nazwa: Spare Precision 

Parts Spółka z o.o.), 

Piła

 0,0320

suma  0,0320

OGÓŁEM  0,0320

Opakowania z drewna150103R3LIBET S.A., WROCŁAW  68,4000

suma  68,4000

OGÓŁEM  68,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska, 

Połajewo

 10,0680

suma  10,0680

OGÓŁEM  10,0680

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1SZYNAKA MEBLE SP. 

Z O.O, LUBAWA

 12,5000

suma  12,5000

OGÓŁEM  12,5000

Opakowania z drewna150103R5GONVARRI POLSKA 

SP. Z O.O., WRZEŚNIA

 39,5900

suma  39,5900

OGÓŁEM  39,5900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MS Energy Spółka z 

o.o, Ostrów 

Wielkopolski

 1 348,8000

suma  1 348,8000

OGÓŁEM  1 348,8000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O., ZŁOTÓW

 2 150,7000  419,2000

suma  2 150,7000  419,2000

OGÓŁEM  2 150,7000  419,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA ZAKŁAD 

PRODUKCYJNY W 

CHODZIEŻY, Chodzież

 108,0000  18,2500

suma  108,0000  18,2500

OGÓŁEM  108,0000  18,2500
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Opakowania z papieru i tektury150101R1Piekarnia Węglew s.c. 

Marzanna i Stanisław 

Muraczewscy, Węglew

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Opakowania z papieru i tektury150101R1Józef Woźniak "Zakład 

Ślusarski", Wronów

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Ludwik Styl Sp. z o.o. 

Sp. k., Rogoźno

 9,0000

suma  9,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,9350

suma  0,9350

OGÓŁEM  9,9350

Opakowania z drewna150103R1INOUTIC/DECEUNINCK  

POLSKA  SP.ZO.O., 

JASIN

 0,3166

suma  0,3166

Opakowania z drewna150103R11  0,4508

suma  0,4508

OGÓŁEM  0,7674

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"ROLNIK" GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA "SCH" 

ZŁOTÓW, ZŁOTÓW

 4,2440

suma  4,2440

OGÓŁEM  4,2440

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Mirosław Sobkowiak, 

Zalesie

 0,1100

suma  0,1100

Odpady metalowe020110R11  0,0700

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0900

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,2700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PPHU KOTŁOSPAW 

S.C. K. GŁOWACKI, P. 

WROŃSKI, PLESZEW

 0,5200

suma  0,5200

OGÓŁEM  0,5200
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Opakowania z papieru i tektury150101R11Przedsiębiortswo 

Tarnsportowo Usługowe i 

Naprawy Pojazdów 

ANKAM Jan Drejws, 

Jastrowie

 0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  0,0030

Opakowania z drewna150103R5MICHELE LETIZIA 

POLSKA SP. Z O.O., 

KALISZ

 4,5280

suma  4,5280

OGÓŁEM  4,5280

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Stiegelmeier Kępno Sp. 

z o.o., KRĄŻKOWY

 50,0000

suma  50,0000

OGÓŁEM  50,0000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R12PSS "SPOŁEM", 

GNIEZNO

 20,6000

suma  20,6000

OGÓŁEM  20,6000

Opakowania z drewna150103R1FORTEC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, STRYKOWO

 33,2800

suma  33,2800

OGÓŁEM  33,2800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Sap Renovation Pro sp. 

z o.o., Kalisz

 0,3000

suma  0,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  4,9000

suma  4,9000

OGÓŁEM  5,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5INTERLOK Sp. z o.o., 

Piła

 0,2900

suma  0,2900

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0180

suma  0,0180

OGÓŁEM  0,3080

Opakowania z papieru i tektury150101R11PAROC POLSKA, 

TRZEMESZNO

 0,3000

Opakowania z drewna150103  535,8000

Żelazo i stal170405  14,6000
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suma  550,7000

OGÓŁEM  550,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5EASYCAMPER Sp. z 

o.o. sp.k., Palędzie

 0,2700

suma  0,2700

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0900

Opakowania z drewna150103  0,1400

suma  0,2300

OGÓŁEM  0,5000

Opakowania z drewna150103R1P.P.U. PROGRAF 

ROBERT KASPRZAK, 

TARNOWO 

PODGÓRNE

 2,4800

suma  2,4800

OGÓŁEM  2,4800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPUH Meblosystem 

Lidia Rogowska, 

Wągrowiec

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o., 

Przemęt

 774,0000  126,7300

suma  774,0000  126,7300

OGÓŁEM  774,0000  126,7300

Opakowania z drewna150103R1SKF  POSKA  S. A., 

POZNAŃ

 94,0900

suma  94,0900

Żelazo i stal170405R11  0,6910

suma  0,6910

OGÓŁEM  94,7810

Opakowania z drewna150103R1FERMA DROBIU 

ANDŻELINA 

KRÓL-CEGLAREK, 

KIEŁPINY

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Opakowania z drewna150103R1HANDEL-USŁUGI-PROD

UKCJA 

BETONIARSTWO 

LESZEK SIPIŃSKI, 

ZACHARZYN

 0,1600
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suma  0,1600

OGÓŁEM  0,1600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z 

O.O. GMINY KOBYLA 

GÓRA, LIGOTA

 18,0000  9,9900

suma  18,0000  9,9900

OGÓŁEM  18,0000  9,9900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1STOLARSTWO I 

USŁUGOWE 

PRZECIERANIE 

DREWNA Jacek 

Jędrkowiak, Dzielice

 3,1100

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0090

suma  3,1190

OGÓŁEM  3,1190

Opakowania z drewna150103R1MDL expo International 

SP. z o.o. Sp. K., 

Świerkówki

 0,4500

suma  0,4500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,7500

Opakowania z drewna150103R1SILMET sp. z o.o./ 

RENOL sp. z o.o., 

ZŁOTÓW

 0,2000

suma  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  9,8000

suma  9,8000

OGÓŁEM  10,0000

Opakowania z drewna150103R1DHL Parcel Polska sp. z 

o. o., Warszawa

 10,6340

suma  10,6340

OGÓŁEM  10,6340

Opakowania z papieru i tektury150101R11Wyrób Wędlin 

Domowych Pio-Mar 

Marcin Kujawa, Zalesie 

21

 0,0900

suma  0,0900

OGÓŁEM  0,0900
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1WYROBY Z DREWNA 

KONIECZNY TOMASZ 

KONIECZNY, BYDZYŃ

 4,8000

suma  4,8000

OGÓŁEM  4,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

"PARADYSZ" s.c. J. 

Paradysz, H. Paradysz, 

Z. Paradysz, Ł. 

Paradysz, Borek Wlkp.

 0,0750

Opakowania z drewna150103  0,1280

Aluminium170402  0,0550

Mieszaniny metali170407  0,0700

suma  0,3280

OGÓŁEM  0,3280

Żelazo i stal170405R11"PIO-MAR-TRANS" Sp. 

z o.o. Sp. K., 

Bogdanowo

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FANDRUK GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, GOŁAŃCZ

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Opakowania z drewna150103R1LUBACELL SP. Z O.O., 

LUBASZ

 4,7200

suma  4,7200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,5440

Mieszaniny metali170407  0,8100

suma  1,3540

OGÓŁEM  6,0740

Opakowania z drewna150103R1KONSTRUKCJE-ALUMI

NIOWE.COM.PL Piotr 

Jabłoński, Niekursko

 0,1100

suma  0,1100

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,1500
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Opakowania z drewna150103R1Serpol Cosmetics sp. z 

o.o. sp.k., Mieścisko

 4,1700

suma  4,1700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,5300

suma  0,5300

OGÓŁEM  4,7000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5ENERGOKON-PLUS sp. 

z o.o., Sosnowiec

 310,0000

Odpadowa papa170380  0,6000

suma  310,6000

OGÓŁEM  310,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI ROLNEJ 

AGROFIRMA, 

SKÓRZEWO

 0,2400

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,2400

Drewno170201R1OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

KONINIE, KONIN

 6,0000

suma  6,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  23,5000

Gruz ceglany170102  20,6000

suma  44,1000

OGÓŁEM  50,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11AquaCar Group sp. z o. 

o., Swarzędz

 0,0190

suma  0,0190

OGÓŁEM  0,0190

Opakowania z papieru i tektury150101R1Elektromechanika 

Pojazdowa Paweł 

Wybierała, Krotoszyn

 0,1840

suma  0,1840

OGÓŁEM  0,1840

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"NORTHSTAR 

POLAND" SP. Z O.O.  

TRZCIANKA, 

TRZCIANKA

 1,2000

suma  1,2000
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Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5  6,0000

Wybrakowane wyroby101382  141,7700

suma  147,7700

OGÓŁEM  148,9700

Opakowania z drewna150103R11Import-Export Witold 

Karkosz, Ziemnice 55

 0,0650

suma  0,0650

OGÓŁEM  0,0650

Opakowania z drewna150103R1HOCHLAND POLSKA  

SP.ZO.O., KAŹMIERZ

 15,6000

suma  15,6000

OGÓŁEM  15,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Stolarstwo Łukasz 

Chodzyński, Romanowo 

Dolne

 50,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2000

suma  50,2000

OGÓŁEM  50,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5BEAUTY VITAL 

Akademia Piękna i 

Zdrowia Agnieszka 

Volker, Piła

 4,5000

suma  4,5000

Opakowania z drewna150103R11  1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  6,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1PERI POLSKA Sp.z o.o. 

-oddział PERI Koninko, 

 7,3150

suma  7,3150

OGÓŁEM  7,3150

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Usług 

Komunalnych w 

Margoninie Sp. z o.o. 

(dawniej Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej), Margonin

 809,0000  137,0000

suma  809,0000  137,0000

OGÓŁEM  809,0000  137,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ - 

OCZYSZCZALNIA 

LĄDEK, LĄDEK

 41,5000  10,7400
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suma  41,5000  10,7400

OGÓŁEM  41,5000  10,7400

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolno 

Ogrodnicze Janusz 

Krystyniak, Borów 16

 0,6000

suma  0,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  1,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Stanisław Klupś Spółka 

Jawna, Gostyń

 0,9900

suma  0,9900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,6500

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1500

suma  0,8000

OGÓŁEM  1,7900

Opakowania z papieru i tektury150101R1Petro-Pal sp. z o.o., 

Ostrów Wlkp.

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10SPÓŁKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

"STRZEGOWA", 

OSTRZESZÓW

 4 397,9000  404,6000

suma  4 397,9000  404,6000

OGÓŁEM  4 397,9000  404,6000

Opakowania z drewna150103R1P.H.U. "MARSYL" 

Adam Nowak, Piotr 

Marecki, Tłoknia 

Kościelna

 0,0680

suma  0,0680

OGÓŁEM  0,0680

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FUP Profalmet 

Małgorzata Skupińska, 

Kalisz

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z drewna150103R1GUMA WICHEREK SP. 

J., OBORNIKI

 3,7030
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suma  3,7030

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1600

suma  0,1600

OGÓŁEM  3,8630

Opakowania z papieru i tektury150101R11GRZĄBKA S.C. ROMAN 

GRZĄBKA, TOMASZ 

GRZĄBKA, CHODZIEŻ

 0,0370

suma  0,0370

OGÓŁEM  0,0370

Opakowania z papieru i tektury150101R5"ANNA BP" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Gniezno

 0,2300

suma  0,2300

OGÓŁEM  0,2300

Żelazo i stal170405R11Auto Naprawa Adam 

Bartkowiak, Gorzupia

 0,0090

suma  0,0090

OGÓŁEM  0,0090

Papier i tektura200101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

ODZIEŻOWE "SALKO" 

ANDRZEJ ŁOSIŃSKI I 

ANDRZEJ SOŁTOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, 

Baranowo

 0,9800

suma  0,9800

OGÓŁEM  0,9800

Opakowania z papieru i tektury150101R11Bugajczyk sp. z o.o. 

sp.k., Konin

 0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0070

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WOLDREW Sp. z o.o., 

Poniec

 984,2300

suma  984,2300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  8,9600

suma  8,9600

OGÓŁEM  993,1900

Opakowania z drewna150103R1MARGOSTAL 

REWOLIŃSCY S.J., 

MARGONIN

 1,1000

suma  1,1000

OGÓŁEM  1,1000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Grupa AWW sp. z o.o. 

sp. k. (dawniej PHP 

Wiesław Wawrzyniak 

sp. z o.o.), Niedźwiady 

45

 1 301,2000

suma  1 301,2000

OGÓŁEM  1 301,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R11AGRO POULTRY 

COMPANY SP.ZO.O., 

POZNAŃ

 0,0230

suma  0,0230

OGÓŁEM  0,0230

Opakowania z drewna150103R1HOG SLAT sp. z o.o., 

BATOROWO

 0,1330

suma  0,1330

Wybrakowane wyroby101382R5  8,7500

suma  8,7500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,2060

suma  0,2060

OGÓŁEM  9,0890

Opakowania z papieru i tektury150101R11Zakład Piekarniczy 

"SEZAM" Sp. z o.o., 

Chodzież

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Opakowania z drewna150103R1SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU 

PRZEMYSŁAW 

WACHULAK, 

KARPICKO

 0,6000

suma  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Producent Drzwi 

Wewnętrznych Piotr 

Hełka, Grębanin-Kolonia 

Pierwsza

 1,8000

suma  1,8000

OGÓŁEM  1,8000
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Opakowania z drewna150103R1Ferma Drobiu WEKO 

sp. z o.o., Moszczanka 

96

 14,0000

suma  14,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  5,9000

suma  5,9000

OGÓŁEM  19,9000

Żelazo i stal170405R11MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O., 

LESZNO

 0,0900

suma  0,0900

OGÓŁEM  0,0900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FPHU "Aldmet" Dariusz 

Cichecki, Wrząca

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Opakowania z drewna150103R1"DRUKARNIA" 

WALDEMAR 

GRZEBYTA, PIŁA

 0,0650

suma  0,0650

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0560

Aluminium170402  0,4830

suma  0,5390

OGÓŁEM  0,6040

Opakowania z drewna150103R11FABRYKA PAPIERU 

CZERWONAK SP. Z 

O.O., CZERWONAK

 1,4730

suma  1,4730

OGÓŁEM  1,4730

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKA (dawniej 

SAMORZĄDOWY 

ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ w 

STAWISZYNIE), Długa 

Wieś Druga

 14,5000  3,7300

suma  14,5000  3,7300

OGÓŁEM  14,5000  3,7300
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Opakowania z papieru i tektury150101R11DAREN 

PRZEDSIĘBIOSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE DARIUSZ 

KRZYŻANIAK, POZNAŃ

 0,3850

suma  0,3850

OGÓŁEM  0,3850

Opakowania z papieru i tektury150101R11PIEKARNIA I 

CUKIERNIA 

WALKOWIAK SPÓŁKA 

CYWILNA, Koło

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE SERWIS 

OGUMIENIA 

MIROSŁAW 

MELEROWICZ, 

GOŹDZIN

 0,8000

suma  0,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,6000

suma  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  1,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Lakiernictwo 

Samochodowe 

Eugeniusz Szwarc, 

Miejsa Górka

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GOSPODARSTWO 

ROLNO HANDLOWE 

GOŁASZYN SP. Z O.O., 

GOŁASZYN

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Sklep Wielobranżowy 

"ADAM" S.c. Tomasz 

Starczak, Joanna 

Starczak, Wielka 

Poznańska

 1,0000
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suma  1,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1130

suma  0,1130

OGÓŁEM  1,1130

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zamrażalnia Owoców i 

Warzyw Wiktor Tyc 

Sp.z o.o., Kościuszków

 4,4570

suma  4,4570

OGÓŁEM  4,4570

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Zielarski 

KAWON-HURT Nowak 

Sp. J., Krajewice

 2,8400

suma  2,8400

Odpadowa masa roślinna020103R3  45,4100

suma  45,4100

OGÓŁEM  48,2500

Odchody zwierzęce020106R3AGROCOOP SP. Z O. 

O. SP. K., RUCHOCICE

 2 050,0000

suma  2 050,0000

OGÓŁEM  2 050,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PPH GIPSICO SP. Z 

O.O., WAPNO

 0,0100

Opakowania z drewna150103  0,0400

suma  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,4000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O., LESZNO

 2 449,7000  558,5320

suma  2 449,7000  558,5320

OGÓŁEM  2 449,7000  558,5320

Opakowania z papieru i tektury150101R14ZAKŁAD 

BLACHARSKO-DEKAR

SKI BOGDAN JANIAK, 

TUREK

 0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  0,0030
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Jan Szaniawski 

AUTOSTACJA, 

TRZCIANKA

 0,0900

suma  0,0900

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0230

suma  0,0230

OGÓŁEM  0,1130

Opakowania z drewna150103R1Kingspan Environmental 

Sp. z o. o., Rokietnica

 1,6820

suma  1,6820

OGÓŁEM  1,6820

Opakowania z drewna150103R1" ROGSTOL " SP. Z 

O.O., ŻOŁĘDZIN

 0,0550

suma  0,0550

OGÓŁEM  0,0550

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

ADMINISTRACYJNO 

USŁUGOWA ROLDOM, 

GOŁAŃCZ

 75,0000

suma  75,0000

OGÓŁEM  75,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Wielobranżowe 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjne 

Maria Szewczak, 

Bogdanowo

 0,0170

Opakowania z drewna150103  0,0250

suma  0,0420

OGÓŁEM  0,0420

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5TOK-MAR Mariusz 

Ciszak, Stary Gostyń

 0,6000

suma  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0500

Opakowania z drewna150103  0,1200

suma  0,1700

OGÓŁEM  0,7700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ASTROMAL SP. Z O.O., 

WILKOWICE

 0,4600

suma  0,4600

OGÓŁEM  0,4600
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5POMOC DROGOWA 

MECHANIKA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

ROMAN RUDAWSKI, 

ZŁOTÓW

 0,0300

suma  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0350

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"SARPOL" Sp. zo.o., 

Śmiardowo Złotowskie

 46,2000

Opakowania z drewna150103  1,8800

suma  48,0800

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  48,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11"TWOJE AUTO" Trojan 

Małachowski, Budzyń

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R5GOSPODARSTWO 

ROLNE WOJCIECH 

SZEJNER, PROSNA

 18,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  1,4150

suma  19,8150

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0230

suma  0,0230

OGÓŁEM  19,8380

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10SERWIS  B. M.  

KACZMAREK, PIŁA

 0,0700

suma  0,0700

OGÓŁEM  0,0700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PORR Spółka Akcyjna 

(BILFINGER 

Infrastructure S.A.), 

WARSZAWA

 4 152,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  25 325,0000

suma  29 477,0000

OGÓŁEM  29 477,0000
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Opakowania z drewna150103R1Zakład Ślusarski Jan 

Myślicki, Piła

 0,0720

suma  0,0720

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0120

Mieszaniny metali170407  0,0890

suma  0,1010

OGÓŁEM  0,1730

Opakowania z papieru i tektury150101R11Auto Myjnia "PERFEKT" 

Mirosław Bartkowiak, 

Chodzież

 0,0390

suma  0,0390

OGÓŁEM  0,0390

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MEBLOMAX Sp. j. 

Daniel Kamiński, Maciej 

Jessa, Robert Nowak, 

Białężyn

 0,1100

suma  0,1100

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1200

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,2300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Studio A-Tak sp.z o.o., 

Zakrzewo

 7,7500

suma  7,7500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,4800

suma  0,4800

OGÓŁEM  8,2300

Opakowania z papieru i tektury150101R1BŁYSK Natasza Tarnas, 

Chodzież

 0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  0,0030

Opakowania z papieru i tektury150101R11EKO-SIEDLISKO 

Mieczysław Zieliński, 

Siedlisko

 0,0080

suma  0,0080

OGÓŁEM  0,0080

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Gabriela Kuchta, Huta

 0,0800

suma  0,0800

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0050

Żelazo i stal170405  0,0650

suma  0,0700

OGÓŁEM  0,1500
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MASARNIA S.J. 

JOANNA ŁOBODA, 

ZBIGNIEW 

WIŚNIEWSKI, 

RADAWNICA

 2,2200

suma  2,2200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0700

suma  0,0700

OGÓŁEM  2,2900

Opakowania z papieru i tektury150101R11"DIESEL MOTOR" Sp. z 

o.o., Złotów

 0,0120

suma  0,0120

OGÓŁEM  0,0120

Opakowania z papieru i tektury150101R11Czarnkowski Auto Artur 

Czarnkowski, Krzyż 

Wielkopolski

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁADY MIĘSNE 

SOBKOWIAK 

IRENEUSZ 

SOBKOWIAK, SIEDLEC

 194,2500

suma  194,2500

OGÓŁEM  194,2500

Opakowania z drewna150103R1Libra Cafe PHU 

Agnieszka Filipkowska, 

Wągrowiec

 0,7750

suma  0,7750

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1150

suma  0,1150

OGÓŁEM  0,8900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5RZEŹNIA DROBIU 

JOLANTA  BAJON, 

CHRUSTOWO

 0,5740

suma  0,5740

OGÓŁEM  0,5740

Opakowania z papieru i tektury150101R1DIESEL SERWIS PIOTR 

MANIKOWSKI, 

ZAKRZEWO

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ, 

STĘSZEW

 1 047,4000  179,8000

suma  1 047,4000  179,8000

OGÓŁEM  1 047,4000  179,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5F.P.U."OKIBOATS" 

WOJCIECH OKIENKO, 

Skrzatusz

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z drewna150103R11EUROPEJSKIE 

KONSORCJUM 

KOLEJOWE WAGON 

SP. Z O.O., OSTRÓW 

WLKP.

 8,7000

suma  8,7000

OGÓŁEM  8,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R1AUTOKOSMETYKA 

Paweł Szczerbiak, 

Złotów

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Opakowania z papieru i tektury150101R1ERYK Łabęcki 

"ELEKTRIK, Piotrowo

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Opakowania z drewna150103R1"NEWPLAST POLAND" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wrocław

 0,8200

suma  0,8200

OGÓŁEM  0,8200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R10GOBARTO DZICZYZNA 

Sp. z o.o.(dawniej 

Hunter Wild Sp. z o.o.), 

Grąbkowo

 84,0000  31,1000

suma  84,0000  31,1000

OGÓŁEM  84,0000  31,1000

Opakowania z drewna150103R1PUPIL FOODS SP. Z 

O.O., NOWE 

SKALMIERZYCE

 3,3800

3624



suma  3,3800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  94,6000

suma  94,6000

OGÓŁEM  97,9800

Opakowania z drewna150103R1REKOPACK-ZAWAL 

SP. J., KONIN

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKŁAD USŁUGOWY 

SLUSARSTWO, 

INSTALATORSTWO 

SANITARNE, C.O. 

JAROSŁAW WALCZAK, 

KROTOSZYN

 0,0260

suma  0,0260

OGÓŁEM  0,0260

Drewno170201R1Bramgaz Tadeusz 

Jakubowski, Leszno

 0,6500

suma  0,6500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1,1300

suma  1,1300

Opakowania z drewna150103R11  0,1820

Aluminium170402  0,0900

Żelazo i stal170405  0,1500

suma  0,4220

OGÓŁEM  2,2020

Opakowania z papieru i tektury150101R1"AGRI PLUS"  

SP.ZO.O., POZNAŃ

 0,0040

suma  0,0040

OGÓŁEM  0,0040

Opakowania z drewna150103R1LAMINOMET  S.C., 

KŁODAWA

 0,0010

suma  0,0010

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0080

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5OSTROWSKI ZAKŁAD 

CIEPŁOWNICZY S.A., 

OSTRÓW WLKP.

 1 519,1000

suma  1 519,1000

OGÓŁEM  1 519,1000
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Opakowania z papieru i tektury150101R1AGRI VET SP.ZO.O., 

POZNAŃ

 1,3500

suma  1,3500

OGÓŁEM  1,3500

Gruz ceglany170102R5PPHU JARGUM 

KAZIMIERZ 

STYBURSKI, 

JARACZEWO

 2,3000

suma  2,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0600

Opakowania z drewna150103  0,1400

Mieszaniny metali170407  0,0500

suma  0,2500

OGÓŁEM  2,5500

Opakowania z drewna150103R1Infracon sp. z o.o. sp.k., 

Poznań

 0,0250

suma  0,0250

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R11MAR-DOM Marek 

Kwieciński, Konin

 0,2360

suma  0,2360

OGÓŁEM  0,2360

Opakowania z drewna150103R1KVADRAT SOFT CELLS 

sp. z o.o., Kórnik

 20,8000

suma  20,8000

OGÓŁEM  20,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNE "ROLPLON" 

SP. Z O.O., Pawłowice 

1

 35,0000

suma  35,0000

OGÓŁEM  35,0000

Opakowania z drewna150103R1ANDRZEJ 

WRÓBLEWSKI, 

Dęborzyce

 0,1300

suma  0,1300

OGÓŁEM  0,1300

Opakowania z drewna150103R1POLLENA Kosmetyki i 

Mydła Naturalne sp. z o. 

o. sp. k., 

OSTRZESZÓW

 16,6420
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suma  16,6420

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  404,8000

suma  404,8000

OGÓŁEM  421,4420

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PHPU Olejnik Jacek 

Olejnik, Ostrów Wlkp.

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Opakowania z drewna150103R1"KETTLER-POLSKA" 

SP.Z O.O, Wieleń

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Opakowania z drewna150103R1AUTO-BIS sp. c. Paweł 

Bury, Piotr Braun, 

Bogdan Paluszkiewicz, 

Złotów

 0,1100

suma  0,1100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,2750

suma  0,2750

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0110

suma  0,0110

OGÓŁEM  0,3960

Opakowania z drewna150103R1USŁUGOWY ZAKŁAD 

BUDOWLANY SKŁAD 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

JERZY ŻAK, ZŁOTÓW

 0,4000

Drewno170201  0,8000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"HAMER" 

IMPORT-EKSPORT 

MASZYN MAREK 

JARSKI, NOWY DWÓR

 0,0080

suma  0,0080

OGÓŁEM  0,0080

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Besser Poland sp. z 

o.o., Wrocław

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ WODOC. I 

KANAL. SP. Z O.O., 

ŚRODA WLKP.

 5 992,0000  1 663,3000

suma  5 992,0000  1 663,3000

OGÓŁEM  5 992,0000  1 663,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

SIEMIANOWIE, 

SIEMIANOWO

 0,5200

suma  0,5200

OGÓŁEM  0,5200

Opakowania z drewna150103R1MC BAUCHEMIE SP. Z 

O.O., ŚRODA WLKP.

 20,5500

suma  20,5500

OGÓŁEM  20,5500

Opakowania z drewna150103R1OKECHAMP  S.A., 

POZNAŃ

 0,7400

suma  0,7400

OGÓŁEM  0,7400

Opakowania z drewna150103R1Ferma Drobiu Tarnowa 

Iwona Siejek, Wolsztyn

 1,4000

suma  1,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  2,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

MARIA MATKOWSKA, 

KRZEWINA

 0,2500

suma  0,2500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,2600

Opakowania z papieru i tektury150101R1Gospodarstwo Rolne 

Rafał Pawlak, Moskurnia 

21

 0,3000

suma  0,3000

Opakowania z drewna150103R11  0,8000
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suma  0,8000

OGÓŁEM  1,1000

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Grzegorz Kotarak, 

Sypniewo

 0,1500

suma  0,1500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,3000

suma  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0290

suma  0,0290

OGÓŁEM  0,4790

Opakowania z papieru i tektury150101R1FABER POLSKA 

SP.ZO.O./HUNTER 

DOUGLAS 

FABRICATION sp. z 

o.o., CHLUDOWO

 0,0100

Opakowania z drewna150103  2,4170

suma  2,4270

OGÓŁEM  2,4270

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1BRIX Andrzej Wienke, 

Krystian Marciniak, 

Dziewoklucz

 213,9500

suma  213,9500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  50,9500

suma  50,9500

OGÓŁEM  264,9000

Opakowania z drewna150103R1WĄGROWIECKIE 

FABRYKI MEBLI SP. Z 

O.O., WĄGROWIEC

 0,2900

suma  0,2900

OGÓŁEM  0,2900

Opakowania z papieru i tektury150101R1SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW "START", 

LESZNO

 0,4700

suma  0,4700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  4,1000

suma  4,1000

OGÓŁEM  4,5700

Opakowania z drewna150103R1Reco Polska Produkcja 

sp. z o.o., Wrocław

 42,1900
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suma  42,1900

OGÓŁEM  42,1900

Opakowania z drewna150103R1BARTMET PLUS 

GENOWEFA 

BARCISZEWSKA, 

GARBATKA

 0,0900

suma  0,0900

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,1100

Opakowania z papieru i tektury150101R11ZUH ELDOM TOMASZ 

GĘBICKI, KONIN

 0,0020

suma  0,0020

OGÓŁEM  0,0020

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ARKADIUSZ 

RAKOWSKI 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe "ARES" 

Export - Import, 

Krążkowy

 9,6000

suma  9,6000

OGÓŁEM  9,6000

Opakowania z drewna150103R1Grupa Sp. z o.o. 

BroMargo FERMY Sp. 

k., Margońska Wies

 0,2850

suma  0,2850

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,4900

suma  0,4900

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,5050

suma  0,5050

OGÓŁEM  1,2800

Mieszaniny metali170407R11PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

"KRZYCH-POL" 

KRZYSZTOF GMIĄT, 

Glinno

 0,0280

suma  0,0280

OGÓŁEM  0,0280

3630



Żelazo i stal170405R11CAVERION POLSKA 

SP.ZO.O., WARSZAWA

 0,0060

suma  0,0060

OGÓŁEM  0,0060

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Ceramiczny S.C. 

Małgorzata Zając, 

Henryk Zając, Kamila 

Kwiecień, Chodzież

 0,0200

suma  0,0200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0120

suma  0,0120

OGÓŁEM  0,0320

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WYTWÓRNIA MEBLI 

LESZEK WUJEC, 

KROTOSZYN

 8,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0030

suma  8,0030

OGÓŁEM  8,0030

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5DC-PLAST 

PRZEMYSŁAW 

DZIERZKIEWICZ, PIOTR 

CZUBAŁA SP.J., 

POZNAŃ

 0,9500

suma  0,9500

OGÓŁEM  0,9500

Odpady kory i korka030101R1TIMRET SP. Z O.O., 

Boruszyn

 38,4280

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  210,0990

suma  248,5270

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  16,5000

suma  16,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0110

Żelazo i stal170405  3,2000

suma  3,2110

OGÓŁEM  268,2380

Opakowania z drewna150103R1ARCHON Sp. z o.o., 

Piła

 0,5000

suma  0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,8000
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Opakowania z papieru i tektury150101R1GOSPODARSTWO 

ROLNE MAGDALENA 

SKARBIŃSKA-WYPYC

H, Niemczyn

 0,0150

suma  0,0150

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4150

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11PRZECIERANIE 

DREWNA, USŁUGI 

HANDLOWE, LESNE I 

TRANSPORTOWE 

DZIUBA ZENON, 

GRABÓWNO

 95,1000

suma  95,1000

OGÓŁEM  95,1000

Opakowania z drewna150103R1FERMA DROBIU 

MACIEJ SIEJEK 

PRZEMYSŁAW 

WALIGÓRSKI, 

KĄKOLEWO

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z drewna150103R1DPS Gabionen Sp. z 

o.o., Piła

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R11MAKRO-BUD 

WALDEMAR 

GRABOWSKI, Smólnik

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD 

WODOCIAGÓW I 

KANALIZACJI GMINY 

ZŁOTÓW SP. Z O.O., 

ZŁOTÓW

 237,5000  28,4750

suma  237,5000  28,4750

OGÓŁEM  237,5000  28,4750

3632



Opakowania z drewna150103R1Mebel Logistic Sp. z 

o.o., Obra

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11EUGENIUSZ LISIECKI 

AUTO-SERVICE, 

GOSTYŃ

 0,0550

Opakowania z drewna150103  0,1200

suma  0,1750

OGÓŁEM  0,1750

Opakowania z drewna150103R1ALFA-OVO Michał 

Mruk, Stęszew

 0,6000

suma  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  1,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE  

"GALLUS" SP. Z O.O., 

MANIECZKI

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R1Miejska Spółka 

Komunalna AQUALIFT 

Sp. z o.o., 

MIĘDZYCHÓD

 2 529,6000  392,0000

suma  2 529,6000  392,0000

OGÓŁEM  2 529,6000  392,0000

Opakowania z drewna150103R1SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU DARIUSZ 

WACHULAK, 

KARPICKO

 0,6000

suma  0,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,2000

suma  1,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  2,1000

3633



Opakowania z papieru i tektury150101R1Fermy Drobiu Sobczak 

sp.j., Biskupice 

Ołoboczne

 0,0610

suma  0,0610

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  83,5050

suma  83,5050

OGÓŁEM  83,5660

Opakowania z papieru i tektury150101R11OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

KOWALEW-DOBRZYC

A, KOWALEW

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Opakowania z drewna150103R1Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego "WALDI" R. 

Jokś & W. Wysiadły & 

M.Wysiadły sp. j., 

GRODZISK WLKP.

 0,6000

suma  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,8000

Opakowania z drewna150103R1"ROMIKO" Sp. z o.o., 

Koło

 0,0250

suma  0,0250

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  2,5660

suma  2,5660

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  2,5980

Opakowania z drewna150103R1NETBOX PL SP. Z O.O., 

CZACHOROWO

 4,3000

suma  4,3000

OGÓŁEM  4,3000

Opakowania z drewna150103R1Benecke-Kaliko S.A. 

(dawniej " MECAPOL " 

S. A.), WĄGROWIEC

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000
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Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10Gospodarstwo 

Sadownicze Mateusz 

Pluta, Łobżenica

 120,0000

suma  120,0000

OGÓŁEM  120,0000

Opakowania z drewna150103R1KFK Sp. z o.o., Wełna  0,0750

suma  0,0750

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0210

Żelazo i stal170405  0,0350

suma  0,0560

OGÓŁEM  0,1310

Opakowania z papieru i tektury150101R11ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

"AGRO-FARMA", 

WOJNOWICE

 0,1120

suma  0,1120

OGÓŁEM  0,1120

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1DREWNOSTYL Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. 

k., Opalenica

 290,0000

suma  290,0000

OGÓŁEM  290,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PPHU Liomark Marek 

Siegień, Kokanin 86

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R5OBROL  KULCZYŃSKI  

SP.J., KRUSZEWNIA

 1,2800

suma  1,2800

OGÓŁEM  1,2800

Opakowania z papieru i tektury150101R1UNIMETAL SP. Z O.O., 

ZŁOTÓW

 0,0400

Opakowania z drewna150103  0,0100

suma  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  11,7000

suma  11,7000

OGÓŁEM  11,7500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GRUPA SILIKATY  SP. 

Z O.O., KRUKI

 6,5000

Wybrakowane wyroby101382  137,3000

suma  143,8000
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OGÓŁEM  143,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11SABA  POLSKA 

SP.ZO.O., Kostrzyn 

Wlkp

 0,1380

suma  0,1380

OGÓŁEM  0,1380

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWY PLAST 

STOL KRZYSZTOF 

CZARNOTA, CZERNICE 

34

 0,0380

Opakowania z drewna150103  0,2550

suma  0,2930

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,2600

suma  0,2600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,6530

Opakowania z drewna150103R1Zaklad Usług 

Remontowo- 

Budowlanych Leszek 

Janowiak, Radwanki

 0,2950

suma  0,2950

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  199,3500

suma  199,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1900

Drewno170201  0,4000

suma  0,5900

OGÓŁEM  200,2350

Opakowania z drewna150103R1HAND - MIĘS 

POLOWCZYK 

SP.ZO.O., MIĄSKOWO

 0,3600

suma  0,3600

OGÓŁEM  0,3600

Opakowania z papieru i tektury150101R11EKOLOGICZNA 

PRALNIA CHEMICZNA 

SZUWAREK RYSZARD 

SZUBERSKI, STOBNO

 0,0430

suma  0,0430

OGÓŁEM  0,0430
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Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5DAMIAN SIERPOWSKI 

FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA I 

KAMIENIARSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wydawy

 24,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  0,5500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  6,2000

suma  31,4500

Opakowania z drewna150103R11  0,1400

Żelazo i stal170405  0,0700

suma  0,2100

OGÓŁEM  31,6600

Opakowania z drewna150103R1UPRAWA GRZYBÓW 

ADAM PIWOWOŃSKI, 

WŁOSZAKOWICE

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Senior Centrum Opieki 

Długoterminowej 

Wojciech Kałmuczak 

sp.j., Leszno

 1,6000

suma  1,6000

OGÓŁEM  1,6000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R10Jakub Czwojda Mateusz 

Czwojda Piekarstwo 

M.J.M Czwojda, 

Krotoszyn

 0,8900

suma  0,8900

OGÓŁEM  0,8900

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Ferma Drobiu Janusz 

Kałużny, Gałązki 

Wielkie

 0,6000

suma  0,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  15,0000

suma  15,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000
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suma  0,3000

OGÓŁEM  15,9000

Opakowania z drewna150103R1GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU BARTOSZ 

CIĄŻYŃSKI, Boruja

 0,5000

suma  0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AUTO-NAPRAWA 

Aleksandra Zielińska, 

Szamocin

 0,3600

suma  0,3600

OGÓŁEM  0,3600

Opakowania z drewna150103R1Chów Indyków Mateusz 

Warszewski, Gać 

Kaliska 18

 0,6000

suma  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Firma Motoryzacyjna 

Dav-Car Robert 

Wawrzyniak, Węgry

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5CAR HORSE 

auto-naprawa Grzegorz 

Gruszczyński, 

Strzelęcin

 0,1500

suma  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  0,1530

Opakowania z papieru i tektury150101R1FRESENIUS 

NEPHROCARE 

POLSKA Sp. z o.o.  

NZOZ CENTRUM 

DIALIZ, POZNAŃ

 4,5960

suma  4,5960

OGÓŁEM  4,5960
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Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5Roboty Drogowo 

Budowlane jacek 

Karpiński, Złotów

 245,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3 992,8100

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 398,3000

suma  8 636,1100

OGÓŁEM  8 636,1100

Opakowania z drewna150103R1COMVEST Sp. z o.o. 

Sp. K., Ryczywół

 0,1450

suma  0,1450

Żelazo i stal170405R11  0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,1850

Opakowania z drewna150103R1MECHANIKA 

PRECYZYJNA EXPORT 

IMPORT RYSZARD 

KOŁACKI, 

WĄGROWIEC

 0,0600

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,0600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ATM INVESTMENT 

GROUP Sp. z o.o. Sp. 

K., Rogoźno

 0,3500

Opakowania z drewna150103  0,1600

suma  0,5100

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,8100

Opakowania z drewna150103R1P.H.U. Lesław Dudek, 

Sypniewo

 0,5200

suma  0,5200

OGÓŁEM  0,5200

Opakowania z papieru i tektury150101R11Firma 

Usługowo-Handlowa 

"TAURUS" Jarosław 

Kmiotek, Chodzież

 0,0060

suma  0,0060

OGÓŁEM  0,0060

Opakowania z drewna150103R1"UTAL" SPÓŁKA Z 

O.O., KOBYLNICA

 1,3000

suma  1,3000
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OGÓŁEM  1,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R11PIEKARNICTWO 

JANUSZ JESSE, 

ROGOŹNO

 0,0720

suma  0,0720

OGÓŁEM  0,0720

Opakowania z papieru i tektury150101R11"BIREX" Firma 

Usługowo-Handlowa 

Radosław Banaszyński, 

Jarocin

 0,3800

suma  0,3800

OGÓŁEM  0,3800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

WIATROWO, 

WIATROWO

 53,0000

suma  53,0000

OGÓŁEM  53,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1AKU.RECYKLING 

Andrzej Lewicki, Piła

 0,0200

Opakowania z drewna150103  0,1600

suma  0,1800

OGÓŁEM  0,1800

Opakowania z papieru i tektury150101R11ELEKTROMECHANIKA 

Andrzej Wencel, Gostyń

 0,0400

Opakowania z drewna150103  0,0800

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Usług 

Wielobranżowych Reni 

Hubert Wójcik, Skoki

 0,1580

suma  0,1580

OGÓŁEM  0,1580

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PROMIS WOOD SP. Z 

O .O., POZNAŃ

 138,5000

Opakowania z drewna150103  24,3700

suma  162,8700

OGÓŁEM  162,8700

Opakowania z drewna150103R1ABM Maciej 

Abramczuk, Piła

 0,1200

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200
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Opakowania z drewna150103R1"FIRMA ROZALCZYK" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Parkowo

 0,2250

suma  0,2250

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,3950

suma  0,3950

OGÓŁEM  0,6200

Opakowania z papieru i tektury150101R11TOMAR SP. Z O.O., 

LOTYŃ

 0,3200

suma  0,3200

OGÓŁEM  0,3200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Mirosław Miedzianowski, 

Kaczory

 1,9000

suma  1,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,0680

suma  0,0680

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  2,3680

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10AQUANET MIEŚCISKO 

SP. Z O.O.(DAWNIEJ 

ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

WOKANEKS SP. Z 

O.O.), MIEŚCISKO

 576,0000  144,4700

suma  576,0000  144,4700

OGÓŁEM  576,0000  144,4700

Opakowania z papieru i tektury150101R11Budomasz Łukasz 

Nowak, Chodzież

 0,0130

suma  0,0130

OGÓŁEM  0,0130

Opakowania z drewna150103R1Radaway sp. z o.o., 

Swarzędz

 267,9670

suma  267,9670

OGÓŁEM  267,9670

Opakowania z drewna150103R1DOROTA I  MIROSŁAW 

WARSZEWSCY, GAĆ 

KALISKA 18

 0,8000
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suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  1,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Koło

 2 177,7700  487,8000

suma  2 177,7700  487,8000

OGÓŁEM  2 177,7700  487,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R5BERGOLIN POLSKA 

SP.Z O. O., POZNAŃ

 0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5DESTYLACJE 

WAWRZYNIAK PHP 

WOJCIECH 

WAWRZYNIAK, 

NIEDŹWIADY 45

 3 707,8700

suma  3 707,8700

OGÓŁEM  3 707,8700

Odpadowa serwatka020580R3AGRO-DANMIS 

Gramowscy S. J., 

BUKOWIEC

 1 300,8000

suma  1 300,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  4,1500

Opakowania z papieru i tektury150101  5,6500

suma  9,8000

OGÓŁEM  1 310,6000

Opakowania z drewna150103R1CAYBO SP. Z O.O. SP. 

K, NOWY TOMYŚL

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5WYTWÓRNIA 

EKSTRAKTÓW 

SŁODOWYCH SP. Z 

O.O., 

 22,0000

suma  22,0000

OGÓŁEM  22,0000
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Opakowania z drewna150103R1DE HEUS SP. Z O.O, 

ŁĘCZYCA

 176,2700

suma  176,2700

Żelazo i stal170405R11  0,5200

suma  0,5200

OGÓŁEM  176,7900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

CZEMPINIU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Czempiń

 1 235,0010  165,8450

suma  1 235,0010  165,8450

OGÓŁEM  1 235,0010  165,8450

Opakowania z papieru i tektury150101R11Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe SPRĘŻYNY 

Tomasz Stróżyk, 

Rumianek

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5CERKAM S.C. Karolina, 

Maciej, Zenon Dymek, 

Stróżewo

 0,1680

suma  0,1680

OGÓŁEM  0,1680

Drewno170201R5TREE CAPITAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Łubna

 73,9000

suma  73,9000

OGÓŁEM  73,9000

Opakowania z drewna150103R1TRAKER Mirosław 

Knioch, Baborówko

 0,1200

suma  0,1200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0900

suma  0,0900

OGÓŁEM  0,2100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"LUBMOR" SP.Z O.O, 

TRZCIANKA

 12,3200

suma  12,3200
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OGÓŁEM  12,3200

Opakowania z papieru i tektury150101R1Złoto Polskie Family 

Business s.c., Kalisz

 2,9830

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  3,1830

OGÓŁEM  3,1830

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Gospodarstwo 

Rolno-Hodowlane Dąbki 

Jan Sobieszczyk, Dąbki

 0,6400

suma  0,6400

OGÓŁEM  0,6400

Opakowania z drewna150103R1Tom-Bruk Tomasz 

Frelich, Mieścisko

 0,1100

suma  0,1100

OGÓŁEM  0,1100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5UBOJNIA MASARNIA 

KARSTUSZ S.J. 

KAZIMIERZ SAWIŃSKI, 

TOMASZ SAWIŃSKI, 

KAROLEWO

 6,7000

suma  6,7000

OGÓŁEM  6,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1SPÓŁDZIELNIA 

"ADOROL", 

ADOLFOWO

 0,1200

Opakowania z drewna150103  0,0200

suma  0,1400

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,4440

suma  0,4440

OGÓŁEM  0,5840

Opakowania z papieru i tektury150101R11WLOZAR Tomasz 

Zaranek, Rogoźno

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Opakowania z drewna150103R1PW Mocek Stanisław 

Mocek, Bukówiec Górny

 0,1160

suma  0,1160

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,2000

suma  0,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,4160
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.H.U. FENIX STYL 

Sebastian Sobisiak, 

Zacharzyn

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "WEGA" 

GOTSZLING WIESŁAW, 

Sierakowo

 0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500

Opakowania z drewna150103R1AVOB Budowa Maszyn 

Sp. z o.o., Oborniki

 0,2240

suma  0,2240

Opakowania z papieru i tektury150101R11  1,8510

suma  1,8510

OGÓŁEM  2,0750

Opakowania z papieru i tektury150101R11MIWEX SG PW JÓZEF 

SŁOMKOWSKI, 

CHODZIEŻ

 0,0340

suma  0,0340

OGÓŁEM  0,0340

Odpady metalowe020110R11Gospodarstwo Rolne 

Piotr Skrentny, Kiełpin

 0,2500

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1500

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z drewna150103R1FAMOT PLESZEW 

S.A., PLESZEW

 8,4000

suma  8,4000

OGÓŁEM  8,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5P.P.H.U. "RAVEN"  

ROBERT  GANDECKI, 

KĘPNO

 0,1920

suma  0,1920

OGÓŁEM  0,1920

Opakowania z drewna150103R1 ZAKŁAD HANDLOWO 

PRODUKCYJNY 

MASARSTWO 

WĘDLINIARSTWO 

SŁAWOMIR KRAFT, 

POŁAJEWO

 0,0480

3645



suma  0,0480

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2480

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5OBRÓBKA  METALI 

MULLER & DAMAS, 

OSTZESZÓW

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5TRAKCJA PRKiL S.A., 

WARSZAWA

 54 150,0000

suma  54 150,0000

OGÓŁEM  54 150,0000

Opakowania z drewna150103R11PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

Michał Skorliński, 

Zb±szyń

 23,1000

suma  23,1000

OGÓŁEM  23,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ - 

Oczyszczalnia Kłecko, 

KŁECKO

 550,0000  0,0000

suma  550,0000  0,0000

OGÓŁEM  550,0000  0,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5VEOLIA ENERGIA 

POZNAŃ S.A., POZNAŃ

 400,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  4 515,9800

suma  4 915,9800

OGÓŁEM  4 915,9800

Odpady ulegające biodegradacji200201R3ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI, RAWICZ

 16,0000

suma  16,0000

OGÓŁEM  16,0000

Opakowania z drewna150103R1Stanisław Oryniak, 

Roman Frąk KARTEL 

Spółka jawna, Jastrowie

 0,3500

suma  0,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,4000

suma  0,4000
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OGÓŁEM  0,7500

Opakowania z papieru i tektury150101R11Ferma Drobiu Paweł 

Waligórski, Nowe Tłoki

 0,4000

Opakowania z drewna150103  0,8000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5RAWICKA 

SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA, 

RAWICZ

 382,9500

suma  382,9500

OGÓŁEM  382,9500

Opakowania z drewna150103R1PRESS-METAL Natalia 

Kukiel, Kicin

 0,0700

suma  0,0700

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0250

suma  0,0250

OGÓŁEM  0,0950

Opakowania z drewna150103R1CARREFOUR Polska 

Sp. z o.o., Warszawa

 10,3000

suma  10,3000

OGÓŁEM  10,3000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R1PRZEDSIĘBIORSTWO  

WIELOBRANŻOWE 

"LS-PLUS"  SP.Z O.O., 

PLEWISKA

 59,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  9,9510

Opakowania z drewna150103  357,6100

Drewno170201  1,0000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  126,0190

suma  554,0800

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103R5  3,8500

Tekstylia200111  0,1400

suma  3,9900

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10  1,0000

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

070180  39,1840

suma  40,1840

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R11  0,8070

Opakowania z papieru i tektury150101  208,8100
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Metale200140  0,0010

suma  209,6180

OGÓŁEM  807,8720

Opakowania z papieru i tektury150101R1Gospodarstwo Rybackie 

PSTRĄG TARNOWO 

Ziemowit Pirtań, 

Tarnowo

 0,1200

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200

Opakowania z papieru i tektury150101R1TERMINAL Strzałkowo 

Sp. z o.o., Strzałkowo

 0,0460

Opakowania z drewna150103  0,0320

suma  0,0780

OGÓŁEM  0,0780

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3SNEBO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

ORCHOWO

 240,0000

suma  240,0000

OGÓŁEM  240,0000

Opakowania z drewna150103R1BOROWIAK-OLECH 

SP. C., OBORNIKI

 0,0250

suma  0,0250

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0320

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5WSK SPAWALNIK T.G. 

Burzyńscy Sp. J., 

Chodzież

 0,5600

suma  0,5600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,5750

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PHU Przemko 

Przemysław 

Kopydłowski, Mieścisko

 17,1600

suma  17,1600

OGÓŁEM  17,1600

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZBOŻOWO 

MŁYNARSKIE 

"DAMŁYN" SP. Z O.O., 

DAMASŁAWEK

 1,5000

3648



suma  1,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,4400

suma  1,4400

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10  69,1400

suma  69,1400

OGÓŁEM  72,0800

Opakowania z papieru i tektury150101R1Z.P.H.U. PUNKT 

KASACJI POJAZDÓW 

BOLESŁAW 

LEMAŃSKI, 

WĄGROWIEC

 0,0320

suma  0,0320

OGÓŁEM  0,0320

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.D.U.H "DREWPOL" 

MARIA I STANISŁAW 

PARZONKA, LASKI

 14,5000

suma  14,5000

OGÓŁEM  14,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11RENATA 

LEWANDOWSKA 

USŁUGI DŻWIGIEM 

SAMOCHODOWYM, 

POZNAŃ

 0,0120

Żelazo i stal170405  0,0500

suma  0,0620

OGÓŁEM  0,0620

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"CHOJMEX" ALICJA I 

ROMAN MOŚ, 

CHOJĘCIN SZUM

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD 

WODNO-KANALIZACYJ

NY SP. Z .O.O., CHOCZ

 27,0000  8,6000

suma  27,0000  8,6000

OGÓŁEM  27,0000  8,6000
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Żelazo i stal170405R5AMW Sineva (daw. 

Zakłady Remontowo 

Budowlane WAM sp. z 

o.o. Zakład Terenowy Nr 

2 w Krotoszynie), Nowy 

Mazowiceki (d. 

Warszawa)

 2,4000

suma  2,4000

OGÓŁEM  2,4000

Opakowania z drewna150103R1DRUKARNIA INTERAK 

SP. Z O.O., 

CZARNKÓW

 73,6000

suma  73,6000

OGÓŁEM  73,6000

Opakowania z drewna150103R1CGS  DRUKARNIA  

SP.Z O.O., MROWINO

 1,1500

suma  1,1500

OGÓŁEM  1,1500

Zużyte opony160103R11ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

MOROWNICA, 

Morownica

 0,1400

suma  0,1400

OGÓŁEM  0,1400

Opakowania z papieru i tektury150101R1DAWIDOWICZ 

BARTOSZ P.H.U. 

"DEKA TRADE", 

Wisniewko 10a

 0,0290

Opakowania z drewna150103  0,2850

suma  0,3140

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,0820

suma  0,0820

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10  18,7100

suma  18,7100

OGÓŁEM  19,1060

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Metal-Bud Perfect 

Gościniak sp. z o.o., 

Wągrowiec

 0,2200

suma  0,2200

OGÓŁEM  0,2200
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

SIEDLECZKU, 

SIEDLECZEK

 0,5400

suma  0,5400

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,6200

Opakowania z papieru i tektury150101R11'ROSIAK HENRYK 

OKRĘGOWA STACJA 

KONTROLI POJAZDÓW 

', POBIEDZISKA

 0,1220

suma  0,1220

OGÓŁEM  0,1220

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Słoneczne Pole 

Produkcja Kapusty i 

Ogórków Kwaszonych 

Karol Bultrowicz, 

Blizanów

 0,4100

suma  0,4100

OGÓŁEM  0,4100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Wiesław Balcerek 

STOBAL, Grabów nad 

Prosn±

 4,0000

suma  4,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  4,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1KOPALNIA SOLI 

"KŁODAWA" S.A., 

KŁODAWA

 0,7400

Drewno170201  43,0600

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  3,0000

suma  46,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  449,5900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,8600

Gruz ceglany170102  0,8600

suma  455,3100

Żelazo i stal170405R11  1,7000
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suma  1,7000

OGÓŁEM  503,8100

Drewno170201R1"FERREX" SP. Z O.O., 

POZNAŃ

 0,9300

suma  0,9300

OGÓŁEM  0,9300

Opakowania z drewna150103R1KILARGO SP. Z O.O., 

CHECHŁO PIERWSZE

 13,1400

suma  13,1400

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502R10  57,4600  10,5720

suma  57,4600  10,5720

OGÓŁEM  70,6000  10,5720

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Styro Styl Robert Król, 

Wągrowiec

 0,7500

suma  0,7500

OGÓŁEM  0,7500

Opakowania z papieru i tektury150101R11CONDOR  POLSKA  

SP.ZO.O., LUBOŃ

 2,2150

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0540

Aluminium170402  0,4960

Żelazo i stal170405  42,6970

Mieszaniny metali170407  0,0130

Papier i tektura200101  0,0490

Metale200140  0,0160

suma  45,5400

OGÓŁEM  45,5400

Opakowania z drewna150103R1Noti Sp. z o.o., Tarnowo 

Podgórne

 0,1400

suma  0,1400

OGÓŁEM  0,1400

Opakowania z papieru i tektury150101R11SZLIFIERNIA WAŁÓW 

KORBOWYCH I 

CYLINDRÓW, 

OBRÓBKA 

SKRAWANIEM LESZEK 

WILKOWSKI, PIŁA

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Opakowania z drewna150103R1BROWAR CZARNKÓW 

S.A., Kamionka

 32,4000

suma  32,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  22,2020
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suma  22,2020

OGÓŁEM  54,6020

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5NADLEŚNICTWO 

KROTOSZYN, 

KROTOSZYN

 0,7760

suma  0,7760

OGÓŁEM  0,7760

Opakowania z drewna150103R1AGNES S.A., Rogoźno  2,6100

suma  2,6100

Opakowania z papieru i tektury150101R11  2,4850

suma  2,4850

OGÓŁEM  5,0950

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USŁUGOWE 

DREW-MAR DARIUSZ 

SKUBISZEWSKI, 

Mariantów

 0,0760

suma  0,0760

OGÓŁEM  0,0760

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5SYDKRAFT ZŁOTÓW 

SP. Z O.O./ COFELY 

Złotów sp. z o.o./ENGIE 

Złotów sp. z o .o., 

ZŁOTÓW

 1 069,0000

suma  1 069,0000

OGÓŁEM  1 069,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Fiedy-Trans Mariusz 

Fiedurek, Złotów

 0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  0,0030

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10URZĄD GMINY 

POŁAJEWO, 

POŁAJEWO

 149,0000  31,0000

suma  149,0000  31,0000

OGÓŁEM  149,0000  31,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZPU EXPORT-IMPORT 

EDMUND BONA, 

OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI

 0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Tartak Usługowy 

Tadeusz Szulc, Kłoda 

33

 50,0000

Odpady z kory i drewna030301  0,8000

suma  50,8000

OGÓŁEM  50,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w 

Wągrowcu, Wągrowiec

 0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0070

Opakowania z papieru i tektury150101R11Luk-Mar Naprawa 

Samochodów 

Ciężarowych Marcin 

Kaczor, Wyszki 4a

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Opakowania z drewna150103R11GETINGE IC 

PRODUCTION Poland 

sp.z o.o., Komorniki

 40,0290

suma  40,0290

OGÓŁEM  40,0290

Opakowania z papieru i tektury150101R11PHUP EUROKON 

Import-Export ALBERT 

NIERYCHŁO, KONIN

 0,0020

suma  0,0020

OGÓŁEM  0,0020

Opakowania z papieru i tektury150101R11MAL-TAP 

DYSTRYBUCJA 

MACIEJ SZKUDLAREK, 

KORZKWY

 0,0250

Opakowania z drewna150103  0,1000

suma  0,1250

OGÓŁEM  0,1250

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Ferma Indyków 

Dominika Kędzia, Niałek 

Wielki

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  1,1000
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Opakowania z drewna150103R1TERMETAL GLANER 

SP. J., PIŁA

 0,0220

suma  0,0220

OGÓŁEM  0,0220

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5GEOTERMIA 

CZARNKÓW SP. Z 

O.O., CZARNKÓW

 546,3400

suma  546,3400

OGÓŁEM  546,3400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH, 

GOŁUCHÓW

 168,0000  31,0800

suma  168,0000  31,0800

OGÓŁEM  168,0000  31,0800

Miedź, brąz, mosiądz170401R11ZAKŁAD ENERGETYKI 

CIEPLNEJ I USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. Z 

O.O., JASTROWIE

 0,0170

suma  0,0170

OGÓŁEM  0,0170

Drewno170201R14H.CEGIELSKI-FABRYK

A SILNIKÓW 

AGREGATOWYCH I 

TRAKCYJNYCH, 

POZNAŃ

 0,9800

Żelazo i stal170405  4,6120

suma  5,5920

OGÓŁEM  5,5920

Opakowania z drewna150103R1STAMAR - DRÓB 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Nieborza

 0,6000

suma  0,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  5,5000

suma  5,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  6,4000

3655



Opakowania z drewna150103R1VAN DEN DOEL 

POLAND SP. Z O.O., 

KOWALEWO 

PARCELE

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11QOIL KRZYSZTOF 

WIERZBIŃSKI, Rogoźno

 0,0020

suma  0,0020

OGÓŁEM  0,0020

Opakowania z drewna150103R11AUCHAN  POLSKA  

SP.ZO.O., PIASECZNO

 31,1100

suma  31,1100

OGÓŁEM  31,1100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"ZŁOMEK" URBANIAK 

ZYGMUNT, Człuchów

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R11AUTO-HANDEL 

Zbigniew Bielejewski, 

Rogoźno

 0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  0,0030

Opakowania z papieru i tektury150101R1Firma 

Handlowo-Usługowa 

"SIGMA" Szymon 

Margowski, Chodzież

 0,0010

suma  0,0010

OGÓŁEM  0,0010

Drewno170201R1WYDOBYWANIE 

KRUSZYWA USŁUGI 

SPRZĘTEM 

BUDOWLANYM 

SŁAWOMIR NABZDYK, 

Wtórek

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R1NELBA LUTOMIŁ 

TRZĄSALSKI SP. J., 

WERKOWO

 0,0200

Opakowania z drewna150103  1,8500

suma  1,8700
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  3,1700

Opakowania z drewna150103R1URBAN GRZEGORZ 

TARTAK 

ŚMIESZKOWO, Nowa 

Wieś

 1,1000

suma  1,1000

Odpady kory i korka030101R3  5,7800

suma  5,7800

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1000

Żelazo i stal170405  1,4200

suma  1,5200

OGÓŁEM  8,4000

Żelazo i stal170405R11KONIŃSKA 

WYTWÓRNIA 

PREFABRYKATÓW 

KON-BET SP. Z O.O., 

KONIN

 1,1900

suma  1,1900

OGÓŁEM  1,1900

Opakowania z drewna150103R1PFEIFER & LANGEN 

POLSKA S.A., POZNAŃ

 23,6800

suma  23,6800

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5  519,3800

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  8 122,0900

suma  8 641,4700

Osady z oczyszczania i mycia buraków020401R10  32 838,8200

suma  32 838,8200

OGÓŁEM  41 503,9700

Opakowania z drewna150103R1"REHAU"  SP.Z O.O., 

Tarnowo Podgórne

 15,6001

suma  15,6001

OGÓŁEM  15,6001

Opakowania z papieru i tektury150101R1EW-MAR 

SZKUDLAREK EWA I 

MARIUSZ 

SZKUDLAREK, WÓLKA

 0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,0070
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1FABRYKA SPRZĘTU 

OKRĘTOWEGO 

"MEBLOMOR" S.A., 

CZARNKÓW

 1,5000

suma  1,5000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5  52,0000

suma  52,0000

OGÓŁEM  53,5000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. Z 

O.O., KLECZEW

 296,0000

suma  296,0000

OGÓŁEM  296,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11DTO S.C. ZAKŁAD 

PRODUKCJI KOTŁÓW 

C.O., PLESZEW

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Opakowania z drewna150103R1GOSPODARSTWO 

ROLNE WIESŁAW 

GAWEŁ, 

WOJCIECHOWO

 0,8000

suma  0,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,6500

suma  0,6500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  1,7500

Opakowania z drewna150103R1MARBOPUR sp. z o. o. 

sp. k., BIELSKO

 0,2360

suma  0,2360

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1660

Żelazo i stal170405  0,1080

suma  0,2740

OGÓŁEM  0,5100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PHU AVAROL 

GRZEGORZ MACIUBA, 

NIEMCZYN

 0,2450

suma  0,2450

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0630
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suma  0,0630

OGÓŁEM  0,3080

Opakowania z papieru i tektury150101R1Andrzej Wypuszcz 

"Piano - Forte", Kalisz

 0,0100

suma  0,0100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,7200

suma  0,7200

OGÓŁEM  0,7300

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3Orvita sp. z o.o., 

Miescisko

 6,2500

suma  6,2500

OGÓŁEM  6,2500

Opakowania z drewna150103R1GOSPODARSTWO 

ROLNE JAROSŁAW 

KOŁODZIEJ, Wiśniewko

 0,0050

suma  0,0050

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5  1,9500

suma  1,9500

OGÓŁEM  1,9550

Opakowania z papieru i tektury150101R1RKS CZEMPIŃ 

KORPORACJA 

SPÓŁDZIELCZA, 

CZEMPIŃ

 0,0600

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,0600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10URZĄD GMINY 

WAPNO, WAPNO

 282,4000  40,9480

suma  282,4000  40,9480

OGÓŁEM  282,4000  40,9480

Opakowania z drewna150103R1SAF HOLLAND 

POLSKA SP. Z O.O., 

Piła

 0,1700

suma  0,1700

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0320

suma  0,0320

OGÓŁEM  0,2020

Opakowania z drewna150103R1OFLOR Sp. z o.o., 

Psarskie

 0,2350

suma  0,2350

OGÓŁEM  0,2350
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Opakowania z drewna150103R1PREFERE RESINS 

POLAND SP. Z O.O., 

TRZEMESZNO

 25,8600

suma  25,8600

OGÓŁEM  25,8600

Opakowania z papieru i tektury150101R11Stacja Paliw "BP 

Trzcianka" S.C. Adam 

Wojnicki Piotr 

Ratajczak, Trzcianka

 0,0440

suma  0,0440

OGÓŁEM  0,0440

Drewno170201R11PPUH "PETER" EWA 

PETER, KĘPNO

 32,1000

suma  32,1000

OGÓŁEM  32,1000

Opakowania z drewna150103R1LESZCZYŃSKA 

FABRYKA POMP SP. Z 

O.O,LESZNO, LESZNO

 60,6000

suma  60,6000

OGÓŁEM  60,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5STRABAG SP.ZO.O., 

Pruszków

 28 725,8000

suma  28 725,8000

OGÓŁEM  28 725,8000

Opakowania z drewna150103R1JFK Polska z o.o., 

WOLSZTYN

 1,4000

suma  1,4000

OGÓŁEM  1,4000

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Grzegorz Kuchta, Huta

 0,1000

suma  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,1000

suma  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0110

Żelazo i stal170405  0,0400

suma  0,0510

OGÓŁEM  0,2510

Opakowania z drewna150103R1ROLNICZY  KOMBINAT  

SPÓŁDZIELCZY  

BĄDECZ, BĄDECZ

 0,2070

suma  0,2070
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  18,1500

suma  18,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  1,4270

suma  1,4270

OGÓŁEM  19,7840

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Krecik Krzysztof 

Stoiński, Skoki

 22,5000

suma  22,5000

OGÓŁEM  22,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Zakład Usług 

Komunalnych Tadeusz 

Dąbrowicz, Chodzież

 0,0090

suma  0,0090

OGÓŁEM  0,0090

Opakowania z drewna150103R1Przedsiębiorstwo 

Wielobranzowe "Adam" 

Adam Andrzejewski, 

Skoki

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1850

suma  0,1850

OGÓŁEM  0,9850

Opakowania z drewna150103R1Specjalistyczne 

Gospodarstwo Rolne 

Łukasz Kaźmierczak, 

Żodyń

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  1,1000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Zakład Usługowo - 

Handlowy Włodzimierz 

Chabierski, Złotniki 

Wielkie

 550,0000

suma  550,0000

OGÓŁEM  550,0000

Opakowania z drewna150103R1JOSKIN POLSKA Sp. z 

o.o., Trzcianka

 31,5400

suma  31,5400

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  31,5600
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Opakowania z papieru i tektury150101R1EKOMOS Ochrona 

¦rodowiska Monika 

Szulc, Władysławów

 0,0360

suma  0,0360

OGÓŁEM  0,0360

Opakowania z drewna150103R1ITALINOX-POLSKA Sp.z 

o.o., Wysogotowo

 2,1000

suma  2,1000

OGÓŁEM  2,1000

Opakowania z drewna150103R1MEDICARE-GALENICA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Mysłowice

 0,8800

suma  0,8800

OGÓŁEM  0,8800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPUH STOLRUS S.C., 

KROTOSZYN

 57,7000

suma  57,7000

OGÓŁEM  57,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Gospodarstwo 

Ogrodnicze "BELKA" 

s.c. Małgorzata i Edward 

Belka, Międzybłocie

 0,0180

suma  0,0180

OGÓŁEM  0,0180

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5MIEJSKA  

ENERGETYKA  

CIEPLNA  SP.ZO.O., 

PIŁA

 3 804,0000

suma  3 804,0000

OGÓŁEM  3 804,0000

Opakowania z drewna150103R1NOTTO Sp. z o.o. S.K, 

Ryczywół

 0,0650

suma  0,0650

Żelazo i stal170405R11  0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,1150

Opakowania z papieru i tektury150101R1PW PAW-MAR JÓZEF 

LUPA, MARGOŃSKA 

WIEŚ

 1,5500

suma  1,5500
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  2,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R11FIRESTONE 

FIRESTONE 

INDUSTRIAL 

PRODUCTS POLAND 

SP. Z O.O., BERZYNA

 8,9050

Opakowania z drewna150103  61,1080

Żelazo i stal170405  1,2390

suma  71,2520

OGÓŁEM  71,2520

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego KACMAR 

Rafał Wardak, Stróżewo

 0,6300

suma  0,6300

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0590

suma  0,0590

OGÓŁEM  0,6890

Opakowania z drewna150103R1Firma 

Handlowo-Usługowa 

Marcin Nowakowski, 

Gorzewo

 0,0460

suma  0,0460

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0610

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AGRONIK EWA 

BAJON, Mrowino

 92,0000

suma  92,0000

OGÓŁEM  92,0000

Opakowania z drewna150103R1ATA-TECHNIK Sp. z 

o.o. S.K., Budzyń

 0,0600

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,0600

Opakowania z drewna150103R1FP SPOMAX S.A. w 

upadłości zakładowej, 

OSTRÓW WLKP.

 6,5000

suma  6,5000

OGÓŁEM  6,5000
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Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Michał Kaczmarek, 

Uścikowo

 0,5200

suma  0,5200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,9150

suma  0,9150

OGÓŁEM  1,4350

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R12Gminna Spółdzielnia 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA, 

JASTROWIE

 4,8000

suma  4,8000

OGÓŁEM  4,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FERMA DROBIU 

JOANNA 

GIŻEWSKA-CHRZĄSZC

Z, POZNAŃ

 9,0000

suma  9,0000

OGÓŁEM  9,0000

Opakowania z drewna150103R1MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. Z 

O.O., ZŁOTÓW

 17,7800

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  222,1800

suma  239,9600

Tekstylia200111R5  6,9400

suma  6,9400

OGÓŁEM  246,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Karolina Łata Serwis 

Łatka, Kalisz

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Opakowania z drewna150103R1SCHENKER SP.ZO.O. 

ODDZIAŁ  POZNAŃ, 

WARSZAWA

 3,6960

suma  3,6960

OGÓŁEM  3,6960

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PUDLISZKI  SP. Z  

O.O., PUDLISZKI

 3,9000

suma  3,9000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R11  5 205,3300

suma  5 205,3300
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OGÓŁEM  5 209,2300

Opakowania z papieru i tektury150101R1GRAFMAJ S.A., 

POZNAŃ

 4,8000

Opakowania z drewna150103  6,5000

suma  11,3000

OGÓŁEM  11,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GOSPODARSTWO 

ROLNE 

KOŁACZKOWICE 

DARIUSZ JANKOWIAK, 

Grąbkowo

 0,1500

suma  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,1700

Opakowania z papieru i tektury150101R1Usługi Stolarskie "Meble 

Roberto" Robert 

Piórkowski, Piła

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z drewna150103R1Q-SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Leszno

 7,9020

suma  7,9020

OGÓŁEM  7,9020

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5NORDZUCKER 

POLSKA S.A., 

OPALENICA

 640,6800

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  5 681,8600

suma  6 322,5400

Osady z oczyszczania i mycia buraków020401R10  113 773,2000

suma  113 773,2000

OGÓŁEM  120 095,7400

Opakowania z papieru i tektury150101R11Shell polska sp. z o.o., 

Warszawa

 1,6150

suma  1,6150

OGÓŁEM  1,6150

Opakowania z drewna150103R1Bacca Filip Bierbasz, 

Drawski Młyn

 1,5000

suma  1,5000

Odpadowa masa roślinna020103R3  18,9000
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suma  18,9000

OGÓŁEM  20,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO TARTAK 

MARIAN LEONARD, 

GORZYCE WIELKIE

 15,0000

suma  15,0000

OGÓŁEM  15,0000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10ZAKŁADY PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO 

"ZETPEZET" SP. Z O. 

O., Piła

 2 930,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  631,0000

suma  3 561,0000

OGÓŁEM  3 561,0000

Opakowania z drewna150103R1Samorz±dowy Zakład 

Komunalny w Zakrzewie, 

Zakrzewo

 0,3750

suma  0,3750

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,3600

suma  1,3600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  1,7500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

KOPLEXMŁYN SP. Z 

O.O., WĄGROWIEC

 35,6100

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  8,4000

suma  44,0100

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10  20,9200

suma  20,9200

OGÓŁEM  64,9300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5HODOWLA DROBIU 

ANDRZEJ WALASZ 

(ZAKŁAD HODOWLI 

DROBIU ANDRZEJ 

WALASZ), LISKÓW

 2,4600

3666



suma  2,4600

OGÓŁEM  2,4600

Opakowania z drewna150103R1Chów Drobiu Michał 

Ignaszak, żydów 34

 0,6000

suma  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,9000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Tasomix sp. z o.o., 

biskupice Ołoboczne

 6,4400

Opakowania z drewna150103  0,4800

suma  6,9200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  248,7120

suma  248,7120

OGÓŁEM  255,6320

Opakowania z drewna150103R1eMeS Sp. z o.o., 

Margońska Wieś

 0,0400

suma  0,0400

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0310

suma  0,0310

OGÓŁEM  0,0710

Żelazo i stal170405R11"LEBAL" SPÓŁKA 

AKCYJNA, Rogoźno

 13,8840

suma  13,8840

OGÓŁEM  13,8840

Opakowania z papieru i tektury150101R1AUTO-SERWICE 

Naprawy Kompleksowe 

Adam Nowak, Lipka

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R1FPU Sara Małgorzata 

Bonikowska, Gołańcz

 0,0520

suma  0,0520

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,1500

suma  0,1500

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R11  0,0350

suma  0,0350

OGÓŁEM  0,2370

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SAP RENOVATION SP. 

Z O.O., KALISZ

 2,9500
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suma  2,9500

OGÓŁEM  2,9500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

"CARO" S.C. BARBARA 

ULICZNA, KRZYSZTOF 

ULICZNY, KOTUŃ

 0,0250

suma  0,0250

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0180

suma  0,0180

OGÓŁEM  0,0430

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508R5PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. ZAKŁAD 

LINII KOLEJOWYCH W 

OSTROWIE WLKP., 

OSTRÓW WLKP.

 750,2600

suma  750,2600

OGÓŁEM  750,2600

Opakowania z papieru i tektury150101R11MMH ECO-PAL MACIEJ 

PIOTROWSKI I 

WSPÓLNICY S.J., 

Mokronosy

 0,0140

suma  0,0140

OGÓŁEM  0,0140

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MIEJSKI ZAKŁAD 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O., 

KOŁO

 931,3600

suma  931,3600

Żelazo i stal170405R11  0,2660

suma  0,2660

OGÓŁEM  931,6260

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5AWG POLONEZ 

TOMASZ DĘBOWSKI, 

TULISZKÓW

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Condor sp. z o.o., 

Drawski Młyn

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Opakowania z drewna150103R1"TRANSVER" SP. Z 

O.O., ZAKRZEWO

 0,1900
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suma  0,1900

OGÓŁEM  0,1900

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R11Zorro Produkcja 

Opakowań typu Big-Bag 

i worków 

polipropylenowych, 

Rozdrażew

 0,0190

suma  0,0190

OGÓŁEM  0,0190

Opakowania z drewna150103R11KACZMAREK 

ELECTRIC SP. Z O.O., 

WOLSZTYN

 7,0430

suma  7,0430

OGÓŁEM  7,0430

Opakowania z drewna150103R1Usługi Ogólnobudowlane 

MATBUDEX Mateusz 

Nowak, Sieraków

 43,4400

suma  43,4400

OGÓŁEM  43,4400

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO 

KRZYSZTOF ZIELIŃSKI, 

WIOSKA

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5USŁUGI 

HANDLOWO-PRODUKC

YJNE MIROSŁAWA 

ZARZYCKA, OBORNIKI

 5,0000

suma  5,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0100

Opakowania z drewna150103  0,0300

Żelazo i stal170405  0,0900

suma  0,1300

OGÓŁEM  5,1300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5OFFERTS Mirosław 

Mądrzak, Piła

 0,4600

suma  0,4600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0080

suma  0,0080

OGÓŁEM  0,4680
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Opakowania z papieru i tektury150101R11PHU "VERM" Chmielnik 

Violetta, Czarnków

 0,0240

suma  0,0240

OGÓŁEM  0,0240

Opakowania z papieru i tektury150101R11PKS Sp. z o.o. w PILE, 

PIŁA

 0,0210

suma  0,0210

OGÓŁEM  0,0210

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD OBSŁUGI 

KOMUNALNEJ 

BRZEZINY SP. Z O.O. 

W BRZEZINACH, 

BRZEZINY

 364,0000  9,3900

suma  364,0000  9,3900

OGÓŁEM  364,0000  9,3900

Opakowania z papieru i tektury150101R1V.Orlandi Polska Sp. z 

o.o. Sp. K., Dopiewo

 0,3000

Opakowania z drewna150103  0,5000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R1FABRYKA  MEBLI  

"MEBLAR"  M .F. 

SOŁTYSIK, BARANÓW

 1,7150

suma  1,7150

OGÓŁEM  1,7150

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA", Miejska 

Górka

 5,6000

suma  5,6000

OGÓŁEM  5,6000

Opakowania z drewna150103R1Zakład 

Piekarniczo-Cukierniczy 

Magdalena Sendal, 

Lubasz

 0,1200

suma  0,1200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  13,7600

suma  13,7600

OGÓŁEM  13,8800
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5AXLA PIOTR 

GRZEGORZEWSKI, 

Grabonóg

 0,7000

suma  0,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0900

Opakowania z drewna150103  0,1440

Żelazo i stal170405  0,0800

suma  0,3140

OGÓŁEM  1,0140

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA MARIUSZ 

FORNALSKI, 

DRZYMAŁOWO

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10SPÓŁKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

"PROSNA", KALISZ

 2 666,4000  717,9000

suma  2 666,4000  717,9000

OGÓŁEM  2 666,4000  717,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AUTO-PARK ZOFIA 

SZCZEŚNIAK, ZŁOTÓW

 0,3600

suma  0,3600

OGÓŁEM  0,3600

Opakowania z papieru i tektury150101R11Teresa Matysiak i 

Grzegorz Matysiak, 

Bukowiec

 0,0080

suma  0,0080

OGÓŁEM  0,0080

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zofia Stempin 

P.W."BOLIVAR", 

Opatów

 12,0000

suma  12,0000

OGÓŁEM  12,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5SW Solar Czarna Woda 

sp. z o.o., Czarnków

 12 360,2000

suma  12 360,2000

OGÓŁEM  12 360,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R11KOMPOZYTY 

TECHNOLOGII S.A., 

STRADUŃ

 0,5000

suma  0,5000
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OGÓŁEM  0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R5ZAKŁAD MIĘSNY 

ALOJZY MROTEK, 

GROMADNO

 0,3800

suma  0,3800

OGÓŁEM  0,3800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Stolgreg Grzegorz 

Szafran, Wagrowiec

 0,1800

suma  0,1800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,0800

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0200

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,2800

Opakowania z papieru i tektury150101R1Cukiernia CAPRI Tojza 

Anna, Złotów

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Drewno170201R1"BATIMPEX" 

PRZEMYSŁAW 

BARTKOWIAK, 

SIERAKÓW

 0,3200

suma  0,3200

OGÓŁEM  0,3200

Opakowania z papieru i tektury150101R11Zakład-Usługowo-Handlo

wy "ALUM-TECH" 

Marcin Małyszczak, 

Rogoźno

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Opakowania z drewna150103R1Gefco Polska sp. z o.o., 

Warszawa

 6,4500

suma  6,4500

OGÓŁEM  6,4500

Opakowania z papieru i tektury150101R11GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU STANISŁAW 

KWIATKOWSKI, 

ZAMORZE

 0,0240

suma  0,0240

OGÓŁEM  0,0240
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Opakowania z drewna150103R1Zakład 

Usługowo-Handlowy 

ROM Roman Miły, 

Bydgoszcz

 0,1100

suma  0,1100

OGÓŁEM  0,1100

Opakowania z papieru i tektury150101R11PPH TOMASZ 

GRZĄBKA, CHODZIEŻ

 0,0680

suma  0,0680

OGÓŁEM  0,0680

Opakowania z papieru i tektury150101R11HORSETRANS 

MURACZEWSKI Sp. j., 

Węglew

 0,0120

suma  0,0120

OGÓŁEM  0,0120

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD  KARNY, 

WRONKI

 4,1000

suma  4,1000

OGÓŁEM  4,1000

Opakowania z drewna150103R1Fogo sp. z o.o., 

Wilkowice

 30,0000

suma  30,0000

OGÓŁEM  30,0000

Opakowania z drewna150103R1Tibro J.V. sp. z o.o., 

Janowiec Wlkp.

 0,0700

suma  0,0700

OGÓŁEM  0,0700

Opakowania z drewna150103R1Przedsiębiorstwo 

farmaceutyczne Ziołolek 

sp. z o.o., Poznań

 2,2500

suma  2,2500

OGÓŁEM  2,2500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"ANGORA" 

EXPORT-IMPORT 

Tomasz Hetmanowski, 

Budzyń

 2,3500

suma  2,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0850

suma  0,0850

OGÓŁEM  2,4350

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Tomasz 

Ochmann, Gorzupia

 0,0950
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suma  0,0950

OGÓŁEM  0,0950

Opakowania z papieru i tektury150101R11AUTO MARKET  

ROBERT BOROWSKI, 

Słupca (d. GOLINA)

 0,0040

suma  0,0040

OGÓŁEM  0,0040

Opakowania z drewna150103R16171264482Mechanika 

Elektronika Sterowanie 

Automatyka MESA 

Zenon Gościniak, 

Jarocin

 0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,0800

Opakowania z drewna150103R1SUPERHOBBY 

MARKET BUDOWLANY 

SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 5,2000

suma  5,2000

OGÓŁEM  5,2000

Opakowania z drewna150103R1EXPO-MET SP. Z O.O., 

Gostyń

 7,2590

suma  7,2590

OGÓŁEM  7,2590

Opakowania z drewna150103R1TEMPLAST ZI M 

WALIGÓSKI S.C., 

POZNAŃ

 0,2500

suma  0,2500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,3300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AUTOHANDEL S. 

Cerajewski, Piła

 0,0100

suma  0,0100

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0110

suma  0,0110

OGÓŁEM  0,0210

Opakowania z drewna150103R1ŚLUSARSTWO, 

WYTWARZANIE LAMP 

OŚWIETLENIOWYCH 

ALLADYN KONRAD 

BUKOWSKI, BUDZYŃ

 0,0950

suma  0,0950

3674



Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0700

suma  0,0700

OGÓŁEM  0,1650

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5NZOZ "Hospicjum 

Domowe", Leszno

 1,3400

suma  1,3400

OGÓŁEM  1,3400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AUTO-GRUBA 

S.C.MAREK GRUBA 

GRZEGORZ GRUBA, 

ZŁOTÓW

 0,0200

suma  0,0200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0190

suma  0,0190

OGÓŁEM  0,0390

Opakowania z drewna150103R1MECHANIKA MASZYN I 

URZĄDZEŃ 

ROLNICZYCH JOLANTA 

PINKOWSKA, 

WĄGROWIEC

 0,1200

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5HGBS Finanse S.A., 

Wrocław

 525,0000

suma  525,0000

OGÓŁEM  525,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11P.P.H.  MALINEZ 

BOŻENA KRAMER, 

WĄGROWIEC

 0,1490

suma  0,1490

OGÓŁEM  0,1490

Opakowania z drewna150103R1"TIP-TOPOL" SP.ZO.O., 

POBIEDZISKA

 6,9400

suma  6,9400

OGÓŁEM  6,9400

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10Grupa Producentów 

Warzyw JAMAROL sp. 

z o. o., Markowice

 154,0000

suma  154,0000

OGÓŁEM  154,0000
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Opakowania z drewna150103R1PPHU JOPP-POL 

EKSPORT-IMPORT 

RYSZARD JOPP, 

KRZYSZTOF JOPP, 

RYCZYWÓŁ

 0,4370

suma  0,4370

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,4080

suma  0,4080

OGÓŁEM  0,8450

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5IRENA AKSAMSKA, 

PRZEDBORÓW 40

 0,9000

suma  0,9000

OGÓŁEM  0,9000

Opakowania z drewna150103R1"KERAM-METAL" 

SPÓŁKA Z O.O., 

CHODZIEŻ

 0,0400

suma  0,0400

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0450

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Bonus Specto sp.k. 

(dawniej Bonus Specto 

sp. z o.o. sp.k.), 

Wagrowiec

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Opakowania z drewna150103R1DROGBUD Sp.z o.o., 

Piła

 0,0950

suma  0,0950

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0120

suma  0,0120

OGÓŁEM  0,1070

Opakowania z papieru i tektury150101R1 DROMICO sp. z o.o. 

sp.k./ "DROMICO" S.J. 

UBÓJ I HANDEL 

DROBIEM E. I  Ł. 

JĘDRZEJAK/, 

KALISZKOWICE 

OŁOBOCKIE

 1,4350

suma  1,4350

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3  25,0000

Opakowania z drewna150103  0,6320

3676



suma  25,6320

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  20,4300

suma  20,4300

OGÓŁEM  47,4970

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3ZAKŁAD KARNY W 

GĘBARZEWIE, 

GĘBARZEWO

 5,7450

suma  5,7450

OGÓŁEM  5,7450

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MAREK BRZEZIŃSKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

BRZEZIŃSCY w spadku, 

Łęgowo

 0,4200

suma  0,4200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0240

suma  0,0240

OGÓŁEM  0,4440

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"SPÓŁKA 

BRANŻ-METAL" 

MIECZYSŁAW HEBA I 

SYNOWIE, SWARZĘDZ

 5,3000

suma  5,3000

OGÓŁEM  5,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWO - 

ADMINISTRACYJNA 

"DOMANIN", DOMANIN

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000

Opakowania z drewna150103R1KAS-TEAM 

AUTOSERWIS 

Kasprzak Mirosław, Piła

 0,0750

suma  0,0750

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,0300

suma  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0350

suma  0,0350

OGÓŁEM  0,1400
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Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Roman 

Włodarczyk, Rozdrażew

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JAN 

IGNACZAK, GABRIELA 

IGNACZAK S.C., 

Strzelęcin

 6,2000

suma  6,2000

OGÓŁEM  6,2000

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Nieświastowice I. Migas, 

J. Nadolny Spółka 

Jawna, Nieświastowice

 0,1650

suma  0,1650

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,9350

suma  0,9350

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1770

suma  0,1770

OGÓŁEM  1,2770

Opakowania z papieru i tektury150101R11Usługi Rusznikarskie, 

Sprzedaż broni 

"GUNSERVIS" 

Aleksandra Kamińska, 

Tarnówka

 0,0600

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,0600

Opakowania z drewna150103R1FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWA "AS" ANDRZEJ 

STEFANIAK, Pieczynek

 0,1000

suma  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,0250

suma  0,0250

OGÓŁEM  0,1250

Opakowania z papieru i tektury150101R11PPH ROMAN 

GRZĄBKA, CHODZIEŻ

 0,0500

suma  0,0500
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OGÓŁEM  0,0500

Opakowania z papieru i tektury150101R11MARGAT Marcin 

Szumowski, Chodzież

 0,0320

suma  0,0320

OGÓŁEM  0,0320

Odpadowa masa roślinna020103R3Grupa Producentów 

Warzyw Wanga sp. z 

o.o., Szulec 9b

 0,1600

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,1600

Opakowania z drewna150103R1"HERLITZ" SP. ZO.O., 

BARANOWO

 7,0600

suma  7,0600

OGÓŁEM  7,0600

Opakowania z drewna150103R1MUDEUNG Electronics 

Poland sp. z o.o., 

Chodzież

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Opakowania z drewna150103R1PHU Agro-Trak Błażej 

Michalak, Zalesie 1c

 0,1280

suma  0,1280

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0650

suma  0,0650

OGÓŁEM  0,1930

Opakowania z drewna150103R1AGRIFIRM POLSKA Sp. 

z o.o., SZAMOTUŁY

 2,3950

suma  2,3950

OGÓŁEM  2,3950

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1POL-LEIM-HOLTZ Sp. z 

o.o., Leszno

 81,5500

suma  81,5500

OGÓŁEM  81,5500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PPHU Promech 

Mieczysław Kasza, 

Janków Pierwszy 21

 5,1000

suma  5,1000

OGÓŁEM  5,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5S.C. ŚLUSARSKO 

KOTLARSKA A.H.M. 

SIEMKO, CHOCZ

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R3LECHO-TRANS Sp. z 

o.o., Ryczywół

 0,7600

suma  0,7600

OGÓŁEM  0,7600

Opakowania z drewna150103R1"CONNECTOR"  

SP.ZO.O. Sp. K., 

Niepruszewo

 0,9400

suma  0,9400

OGÓŁEM  0,9400

Opakowania z papieru i tektury150101R11PHU Tomar Tomasz 

Bruź, Lisków

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD 

KOTLARSKO-INSTALA

CYJNY RAFAŁ 

GROBELNY, 

KOWALEW

 1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,3000

Opakowania z drewna150103R11Kruszywa Krzywiń sp. z 

o. o., Murowana Go¶lina

 0,0450

suma  0,0450

OGÓŁEM  0,0450

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD OBRÓKI 

ALUMINIUM "ZOBAL" 

KRZYSZTOF 

ZAKRZEWSKI, 

SIEDLISKO

 5,1050

Opakowania z drewna150103  11,8100

suma  16,9150

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,9000

suma  0,9000

OGÓŁEM  17,8150

Opakowania z papieru i tektury150101R1BT TOPBETON Sp. z 

o.o., GORZÓW WLKP.

 0,9156

Opakowania z drewna150103  0,6980

suma  1,6136

OGÓŁEM  1,6136
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE 

"AGROŻEL" Sp. z o. o., 

Petryki

 195,0000  29,0550

suma  195,0000  29,0550

OGÓŁEM  195,0000  29,0550

Opakowania z drewna150103R1MECHANIKA MASZYN I 

URZĄDZEŃ 

ROLNICZYCH TOMASZ 

PINKOWSKI, 

WĄGROWIEC

 0,1300

suma  0,1300

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1100

suma  0,1100

OGÓŁEM  0,2400

Opakowania z papieru i tektury150101R1ELDOM DARIUSZ 

WYSOCKI, TUREK

 0,0410

suma  0,0410

OGÓŁEM  0,0410

Opakowania z papieru i tektury150101R1ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

ROŹNOWIE, 

ROŻNOWO

 0,2200

suma  0,2200

OGÓŁEM  0,2200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

LUCINACH, LUCINY

 0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0500

suma  0,5500

OGÓŁEM  0,5500

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R10BROWAR FORTUNA 

SP. Z O.O., MIŁOSŁAW

 31,0000

suma  31,0000

Opakowania z drewna150103R11  62,7660

suma  62,7660

OGÓŁEM  93,7660

Opakowania z drewna150103R1Gospodarstwo Rolne 

Radom Szymon Kuchta, 

Komorzewo

 0,2000

suma  0,2000
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Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0200

Żelazo i stal170405  0,1500

suma  0,1700

OGÓŁEM  0,3700

Opakowania z drewna150103R1WAZONEX 

Eksport-Import Zakład 

Kamieniarski Grzegorz 

Zydor, Chodzież

 0,1550

suma  0,1550

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0120

suma  0,0120

OGÓŁEM  0,1670

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MALSPAW Sp. z o. o. 

Producent pojemników 

metalowychi 

siatkowych, Lisków

 2,7000

suma  2,7000

OGÓŁEM  2,7000

Opakowania z drewna150103R1PPHU "FORMAT" 

Robert Reisner, Budzyń

 0,3000

suma  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1850

suma  0,1850

OGÓŁEM  0,4850

Opakowania z drewna150103R11Jan Lewicz Zakład 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowy Pleszewskie 

Kotły, Broniszewice

 0,0350

suma  0,0350

OGÓŁEM  0,0350

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14OSRODEK HODOWLI 

ZARODOWEJ 

"GARZYN" SP. Z O. O., 

GARZYN

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000

Opakowania z drewna150103R1Instalatorstwo Sanitarne, 

Ogrzewanie i Ślusarstwo 

Daniel Turostowski, 

Połajewo

 0,0080

suma  0,0080

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5  400,0000
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suma  400,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  400,0110

Opakowania z drewna150103R1FOLPLAST Wytwórnia 

Wyrobów Foliowych s.j., 

Kościan

 58,7000

suma  58,7000

OGÓŁEM  58,7000

Opakowania z drewna150103R1DOLINA NIDY SP. Z 

O.O., ZAKŁAD 

PRZEROBU GIPSU W 

KONINIE, LESZCZE 15

 8,5000

suma  8,5000

OGÓŁEM  8,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11CENTRUM NISKICH 

CEN-OBUWIE TOMASZ 

STARCZAK, Wielka 

Poznańska

 0,0120

suma  0,0120

OGÓŁEM  0,0120

Opakowania z papieru i tektury150101R1PPHU "VIWA MEBEL", 

Budzisław Kościelny

 0,0200

Opakowania z drewna150103  0,0050

suma  0,0250

OGÓŁEM  0,0250

Opakowania z drewna150103R1STYROMAP Sp. z o.o. 

Sp. k., MILCZ

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12R10"Produkcja Surówek" 

G.W. Ogórkiewicz Sp. z 

o.o., Radzewo

 64,7300

suma  64,7300

OGÓŁEM  64,7300

Opakowania z drewna150103R1PPH "SORELPOL" SP. 

Z O.O., WARSZAWA

 4,0000

suma  4,0000

Opakowania z drewna150103R11  1,8000

suma  1,8000

OGÓŁEM  5,8000

Opakowania z drewna150103R1Brenderup Sp. z o.o., 

Wieleń

 10,8000
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suma  10,8000

OGÓŁEM  10,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Colian Logistic Sp. 

zo.o., Opatówek

 0,3130

Opakowania z drewna150103  10,5800

suma  10,8930

OGÓŁEM  10,8930

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5KOTRANS 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

Karol Konicer Mariusz 

Fiedurek sp. j., Złotów

 0,2060

suma  0,2060

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0340

suma  0,0340

OGÓŁEM  0,2400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Skup Surowców 

Wtórnych i Metali 

Kolorowych Piotr 

Królczyk, Morakowo 73

 0,0900

suma  0,0900

OGÓŁEM  0,0900

Opakowania z papieru i tektury150101R1Gospodarstwo Rolne 

Izabela Dawidowicz 

Kołodziej, Kobylec

 0,0140

Opakowania z drewna150103  0,0400

Drewno170201  0,1400

suma  0,1940

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,1190

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3,0800

suma  3,1990

OGÓŁEM  3,3930

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA W 

GRYLEWIE, GRYLEWO

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

3684



Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD WYLĘGU 

DROBIU "AB OVO" 

DZIAŁY SPECJALNE 

GRZEGORZ TRYTT, 

Rudnicze

 0,0750

suma  0,0750

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0360

suma  0,0360

OGÓŁEM  0,1110

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5BTK-TRANS Krystyna 

Białożyńska, Gołańcz

 0,4200

suma  0,4200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,4250

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH - HANDEL 

HALINA KUTKOWSKA, 

JASTROWIE

 0,0120

suma  0,0120

OGÓŁEM  0,0120

Opakowania z drewna150103R1FERMY DROBIU 

SEBASTIAN 

STASIAKIEWICZ, 

NOWE TŁOKI

 0,8000

suma  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R11GOSPODARSTWO 

ROLNE FARMA M.K. 

OLECH, MICHARZEWO

 0,0090

suma  0,0090

OGÓŁEM  0,0090

Odpadowa masa roślinna020103R5GOSPODARSTWO 

ROLNO OGRODNICZE 

EMILIAN 

KOTSCHMARÓW, 

KALISZ

 19,1800

suma  19,1800

OGÓŁEM  19,1800
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD USŁUGOWY 

MALOWANIE 

ELEKTROSTATYCZNE 

GRZEGORZ 

TROCZYŃSKI, BUDZYŃ

 0,2800

suma  0,2800

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0700

Żelazo i stal170405  0,0500

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5VIABUD Sp. z o.o. Sp. 

k., Walkowice

 1,8000

suma  1,8000

OGÓŁEM  1,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PHU "KING-BELL-BIS" 

S.C. ALICJA ZYGMUNT, 

JAN ZYGMUNT, Piła

 0,2500

suma  0,2500

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0630

suma  0,0630

OGÓŁEM  0,3130

Opakowania z drewna150103R1PPHU "RAF-MAR" S.C. 

Rafał Świderski, Karina 

Świderska, Budzyń

 0,1400

suma  0,1400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,0700

suma  0,0700

OGÓŁEM  0,2100

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD USŁUG 

WODNYCH SP. Z O.O. 

DŁUGIE STARE, 

WSCHOWA

 608,2000  101,3240

suma  608,2000  101,3240

OGÓŁEM  608,2000  101,3240

Opakowania z papieru i tektury150101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

PRZYBYCHOWIE, 

POŁAJEWO

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500
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Opakowania z papieru i tektury150101R1PIEKARNIA-CUKIERNIA 

JAN MOŚ, GRABÓW 

N/PROSNĄ

 0,0300

suma  0,0300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12  4,2000

suma  4,2000

OGÓŁEM  4,2300

Opakowania z papieru i tektury150101R11AUTOFRAMA Marcin 

Kokoszyński, 

Dolaszewo

 0,0030

suma  0,0030

OGÓŁEM  0,0030

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Peatco sp. z o. o., 

Złotów

 0,5450

suma  0,5450

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0250

Żelazo i stal170405  0,0700

suma  0,0950

OGÓŁEM  0,6400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

ŁUKOWIE, ŁEKNO

 0,2350

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1650

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R11PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

"PEBEROL" SP. Z O.O, 

CHODZIEŻ

 0,1710

suma  0,1710

OGÓŁEM  0,1710

Opakowania z papieru i tektury150101R11Karol Stefaniak 

"Euro-Auto-Stefaniak", 

Rataje

 0,0060

suma  0,0060

OGÓŁEM  0,0060

Opakowania z papieru i tektury150101R11Wytwórnia Garderoby 

Specjalnej S.c., Rataje

 0,3350

suma  0,3350

OGÓŁEM  0,3350
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Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE "DANEX" 

SP. Z O.O. SP.K., 

ROSKO

 0,1500

suma  0,1500

Odpadowa masa roślinna020103R10  21,9000

suma  21,9000

OGÓŁEM  22,0500

Opakowania z drewna150103R11SAINT-GOBAIN 

POLSKA SP.ZO.O., 

WROCŁAW

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O., WRZEŚNIA

 4 819,2000  1 251,6920

suma  4 819,2000  1 251,6920

OGÓŁEM  4 819,2000  1 251,6920

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZIWAKO Zieńko & 

Kościelnik Sp. j., 

Trzcianka

 0,5000

suma  0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0250

suma  0,0250

OGÓŁEM  0,5250

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PW sp.j. Wigropil M.B. 

Piechoccy, M.M. 

Wiórkowscy (Dawniej 

PW "WIGROPIL"  

B.PIECHOCKI&M.WIÓR

KOWSKI), ŻELICE 35

 25,6210

suma  25,6210

OGÓŁEM  25,6210

Opakowania z drewna150103R1KOMAT MIECZYSŁAW 

KOZŁOWSKI, 

ROMANOWO DOLNE

 0,2600

suma  0,2600

OGÓŁEM  0,2600
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Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZETWÓRSTWO 

MIĘSA "STEK-POL" K. 

STEMPNIEWICZ, J. 

STEMPNIEWICZ, M. 

STEMPNIEWICZ SP.J., 

GRABÓW PUSTKOWIE

 0,0500

suma  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  5,5000

suma  5,5000

OGÓŁEM  5,5500

Opakowania z drewna150103R1GOLIAT JANUSZ 

POLASZEK SP.ZO.O., 

WARSZAWA

 0,0800

suma  0,0800

Żelazo i stal170405R11  0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,1600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5DMP Solid Polska, 

Przesławscy Sp.J., 

Kowanówko

 10,6000

suma  10,6000

OGÓŁEM  10,6000

Odpady kory i korka030101R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe Józef 

Faliszewski, Brokęcino

 3,6980

suma  3,6980

OGÓŁEM  3,6980

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przesiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Operator Sp. z o.o., 

Śrem

 98,7000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  2 421,0000

suma  2 519,7000

OGÓŁEM  2 519,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PRODUKCJA 

WYROBÓW Z 

DREWNA - KAZIMIERZ 

DAWIDCZYK, 

GRABIENIEC

 10,0000

suma  10,0000
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OGÓŁEM  10,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "Rexon" 

s.c. B. Justkowiak B. 

Blizat, Osieczna

 0,9700

suma  0,9700

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,1900

suma  0,1900

OGÓŁEM  1,1600

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁADY 

ELEKTROCHEMICZNE " 

ALCO - MOT " SP. Z 

O.O., CZARNKÓW

 0,5700

suma  0,5700

OGÓŁEM  0,5700

Opakowania z papieru i tektury150101R11GABINET 

KOSMETYCZNY 

"VENUS" JUSTYNA 

BYTYŃ, CZARNKÓW

 0,0110

suma  0,0110

OGÓŁEM  0,0110

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY  RYSZARD  MITEK, 

PIŁA

 0,0730

suma  0,0730

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,4200

suma  0,4200

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0130

suma  0,0130

OGÓŁEM  0,5060

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5GOSPODARSTWO 

ROLNE JOANNA 

DAWIDOWICZ, Kobylec

 0,3200

suma  0,3200

OGÓŁEM  0,3200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

STRZAŁKOWIE, 

STRZAŁKOWO

 43,6500
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suma  43,6500

OGÓŁEM  43,6500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Budowlany 

UNIMED Halina 

Pawłowska, 

Włoszakowice

 1,4000

suma  1,4000

OGÓŁEM  1,4000

Opakowania z drewna150103R1FASTEK  FITTING  

POLSKA  SP.ZO.O./ 

HT&L Fitting Polska sp. 

z o.o., Bielsko Biała

 2,6000

suma  2,6000

OGÓŁEM  2,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

BENEDYKT PIASECKI, 

MIEŚCISKO

 1,2600

suma  1,2600

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  1,3100

Opakowania z drewna150103R1Noris sp. z o.o. sp. k., 

Drawski Młyn

 81,8000

suma  81,8000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10  29,8000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  135,0000

suma  164,8000

OGÓŁEM  246,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Michalak Radosław 

Export Import Odzież 

nowa i używana, Konin

 0,0110

suma  0,0110

OGÓŁEM  0,0110

Opakowania z papieru i tektury150101R11CLASSIC CARS Justyna 

Starczewska, Kuźnica 

Czarnkowska

 0,0150

Opakowania z drewna150103  0,0500

Żelazo i stal170405  0,0650

suma  0,1300
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OGÓŁEM  0,1300

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁADY CHEMICZNE 

"UNIA" SPÓŁDZIELNIA 

PRACY, POZNAŃ

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Opakowania z drewna150103R1ZŁOTOWSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

HANDLOWO 

PRODUKCYJNA, 

ZŁOTÓW

 0,1000

suma  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  4,8600

suma  4,8600

OGÓŁEM  4,9600

Opakowania z drewna150103R1"NOVOL" SP. Z O.O., 

KOMORNIKI

 10,1400

suma  10,1400

OGÓŁEM  10,1400

d) Unieszkodliwianie odpadów w instalacji i urządzeniach

Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Rodzaj odpadówKod 

odpadów

ProcesPosiadacz odpadów

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303D5REMONDIS AQUA 

TRZEMESZNO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Trzemeszno

 28,0000

suma  28,0000

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110D10  0,9200

suma  0,9200

OGÓŁEM  28,9200

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381D9PRESSEKO SP.ZO.O., 

BOLECHOWO

 63,5130

Inne niewymienione odpady020399  284,3400
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Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  2,6720

Inne niewymienione odpady020799  500,0000

Inne niewymienione odpady030199  49,6890

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna 

zawierające substancje niebezpieczne

030205  45,4400

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  10,0000  3,0000

Inne niewymienione odpady030399  61,7620

Inne niewymienione odpady040199  0,9900

Inne niewymienione odpady040299  17,4390

Kwas siarkowy i siarkawy060101  29,2450

Kwas azotowy i azotawy060105  0,5590

Inne niewymienione odpady060199  1,0000

Sole i roztwory zawierające cyjanki060311  0,1350

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie060313  4,6330

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  10,4800

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15060316  147,1300

Inne niewymienione odpady060399  177,1600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

060502  63,5800  19,0740

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 

06 02

060603  4,5500

Inne niewymienione odpady060699  3,2400

Odpadowy siarczan żelazowy061183  49,8200

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302  0,0100

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070103  1,0100

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  98,1440

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  81,0200

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

070180  224,4160

Inne niewymienione odpady070199  10,3220

Wody popłuczne i ługi macierzyste070201  0,2000

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070203  1,7600

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070204  2,0000

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070208  11,4100
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Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070209  1,0000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 02 11

070212  1,9160  0,5750

Odpady zawierające niebezpieczne silikony070216  11,5900

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  0,0300

Inne niewymienione odpady070299  18,8300

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070304  5,8000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070404  20,3020

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070413  2,2100

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070503  0,0200

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070504  6,6360

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070508  50,9700

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne070510  23,6200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 05 11

070512  6,0600  1,8180

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070513  65,0110

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  14,7220

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne070580  95,2670

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80070581  90,2600

Inne niewymienione odpady070599  48,9790

Wody popłuczne i ługi macierzyste070601  0,1200

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  0,0600

Zwroty kosmetyków i próbek070681  25,4800

Inne niewymienione odpady070699  500,0000

Wody popłuczne i ługi macierzyste070701  97,4700

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704  0,1220

Inne niewymienione odpady070799  1,4940

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  398,2480

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  819,8150

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  75,8020
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Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  1,1600

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  196,5100

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  239,3870

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  103,9240

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  500,0000

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  231,9230

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 19

080120  638,2950

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,2000

Inne niewymienione odpady080199  4,9950

Odpady proszków powlekających080201  103,3150

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne080202  42,4000

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie080307  58,8600

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  39,9640

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  124,9920

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  3,9340

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  139,0540

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14080315  8,2320

Inne niewymienione odpady080399  96,2070

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  15,4570

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  500,0000

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413  119,0500

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  288,1360

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415  0,3710
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Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione 

w 08 04 15

080416  19,6150

Inne niewymienione odpady080499  25,2150

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101  9,9690

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych090102  204,9820

Roztwory utrwalaczy090104  0,1250

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,0550

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

100119  65,6100

Inne cząstki i pyły100405  6,7400

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej zawierające substancje niebezpieczne

101109  9,8960

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne

101115  89,0400

Odpady z produkcji cementu101380  0,1000

Inne niewymienione odpady101399  49,3520

Kwasy trawiące110105  830,8600

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 

05

110106  134,8750

Alkalia trawiące110107  117,1900

Osady i szlamy z fosforanowania110108  95,2710

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  237,4590  71,2450

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 

01 09

110110  160,0510  48,0150

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  5 394,3610

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11110112  10 000,0000

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  229,1200

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13110114  34,8600

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne110116  0,1880

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  69,8270

Inne niewymienione odpady110199  10,2200

Zużyty topnik110504  0,4000

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  0,5050

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  15,6650

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i 

roztworów)

120107  8,8460
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Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  5,3840

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  1 374,1350

Syntetyczne oleje z obróbki metali120110  0,2200

Zużyte woski i tłuszcze120112  3,5100

Odpady spawalnicze120113  0,3020

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  86,5070  25,9520

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  98,3280  29,4980

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  7,8170

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

120118  29,6490

Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji120119  0,0050

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  53,9240

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  10,8380

Inne niewymienione odpady120199  4,5500

Wodne ciecze myjące120301  1 122,5090  336,7650

Emulsje olejowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130104  3,7100

Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130105  56,0650

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

zawierające związki chlorowcoorganiczne

130204  0,3200

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione 

w 13 03 01

130308  2,1100

Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej130401  0,9300

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  1 000,0000

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  1 000,0000

Szlamy z kolektorów130503  82,7300

Olej z odwadniania olejów w separatorach130506  6,1900

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  1 000,0000

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  1 000,0000

Olej opałowy i olej napędowy130701  34,7700

Inne emulsje130802  34,6700

Inne niewymienione odpady130899  22,8000
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Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  26,8280

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki140605  0,8300

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  748,5560

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

150111  5,1260

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1 000,0000

Płyny hamulcowe160113  0,5560

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  95,9320

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 

16 01 14

160115  4,6980

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 

07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0210

Inne niewymienione odpady160199  0,2400

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  83,5300

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  103,6320

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  142,2700

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  137,5500

Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające 

substancje niebezpieczne

160504  0,2600

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  39,5180

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  1,1860

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  2,0180

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  1,4990

3698



Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  1,1100

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  97,4310  29,2290

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne160709  39,6890

Inne niewymienione odpady160799  14,9240

Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)160901  0,0300

Inne niewymienione substancje utleniające160904  0,4700

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  500,0000  150,0000

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  498,7600  149,6280

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje niebezpieczne

161003  19,8000  5,9400

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne168101  0,0150

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  3,1000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,3400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  0,0120

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  1,3500

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  0,0010

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  29,2600

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

180181  13,5700

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208  0,0040

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co 

najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

190204  30,8660

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190205  13,7270  4,1180

Inne niewymienione odpady190299  498,2500

Skratki190801  57,3500

Zawartość piaskowników190802  192,9500

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190806  0,4450

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  116,3300

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  25,7850  7,7360

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190812  37,2800  9,9900

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  67,3310  20,1990
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Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  13,5840  4,0750

Inne niewymienione odpady190899  2,1540  0,4960

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  5,0000

Osady z klarowania wody190902  41,9600  12,5880

Zużyty węgiel aktywny190904  3,2900

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  1,5000

Inne niewymienione odpady190999  16,0670  4,8200

Lekka frakcja i pyły zawierające substancje 

niebezpieczne

191003  1,2000

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

zawierające substancje niebezpieczne

200127  0,0250

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  0,0800

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29200130  0,1070

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  0,2250

suma  37 397,8610  934,7610

OGÓŁEM  37 397,8610  934,7610

Zawartość piaskowników190802D5"ALKOM" FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MGR INŻ. HENRYK 

SIENKIEWICZ, POZNAŃ

 20,7900

suma  20,7900

OGÓŁEM  20,7900

Skratki190801D5Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o. o., 

Buk

 33,5800

Zawartość piaskowników190802  21,3000

suma  54,8800

OGÓŁEM  54,8800

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303D5ZUKiT HENRYK 

SIWIŃSKI, ROGOŹNO

 18,1000

suma  18,1000

OGÓŁEM  18,1000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204D5ZAKŁAD 

ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW, POZNAŃ

 409,0000  0,0000

Inne niewymienione odpady170182  3 325,3000

Odpadowa papa170380  36,6000

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  7,4000
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Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  1 725,8000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  77 976,6800

Inne niewymienione odpady190999  65,8000  0,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  4 818,7260

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  946,3000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  594,3000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  133,6000  0,0000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  967,6400

suma  91 007,1460  0,0000

OGÓŁEM  91 007,1460  0,0000

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111D9Mahle Behr Ostrów 

Wielkopolski sp. z o.o., 

Ostrów Wielkopolski

 53,0000

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  25,0000

suma  78,0000

OGÓŁEM  78,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107D1ZESPÓŁ ELEKTROWNI 

PĄTNÓW-ADAMÓW-K

ONIN, KONIN

 3 105,4000

suma  3 105,4000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180D5  431 170,2000

suma  431 170,2000

Popioły lotne z węgla100102D9  144 247,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  13 801,2000

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

100107  4 407,5000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  229 212,9000

suma  391 668,6000

OGÓŁEM  825 944,2000

Inne niewymienione odpady190599D5MIĘDZYGMINNE 

SKŁADOWISKO 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH SP. Z 

O.O., Toniszewo

 12 433,6100
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Skratki190801  54,4600

Zawartość piaskowników190802  30,2200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  25,8000

suma  12 544,0900

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8  19 492,4800

suma  19 492,4800

OGÓŁEM  32 036,5700

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501D5"ZZO Olszowa" Sp. z 

o.o. (dawniej 

"INWESTOR-KĘPNO" 

SP.ZO.O.), Olszowa

 3 025,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  3 855,6000

suma  6 881,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8  20 367,2000

suma  20 367,2000

OGÓŁEM  27 248,6000

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111D9IMPEXMETAL S.A. 

HUTA ALUMINIUM 

KONIN, KONIN

 134,7250

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  90,0000

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  24,7420

suma  249,4670

OGÓŁEM  249,4670

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

zawierające substancje niebezpieczne

030104D9EKOS  POZNAŃ  SP. Z 

O.O., POZNAŃ

 1,0970

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302  0,8280

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  4,0000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070204  0,9240

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne070210  9,2330

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070307  1,0580

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  1,1680
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Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  6,1520

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  38,5070

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  0,7570

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  523,8370

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  559,2810

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,6910

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  8,6650

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  5,4920

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204  23,7600

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  0,3500

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190205  118,6800  65,2740

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  0,6190

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

zawierające substancje niebezpieczne

200127  0,6340

suma  1 305,7330  65,2740

OGÓŁEM  1 305,7330  65,2740

Wybrakowane wyroby101382D5ALTVATER PIŁA SP. Z 

O.O., PIŁA

 2,0800

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  10,7400

Inne niewymienione odpady170182  6,2000

Szkło170202  15,8400

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  41,4400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  998,0000

3703



Inne niewymienione odpady190599  1 999,9400

Skratki190801  389,9900

Zawartość piaskowników190802  514,5400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  10 927,4600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 314,2600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  708,4600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  263,0200  263,0200

Odpady wielkogabarytowe200307  1 999,9400

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  150,0000

suma  19 341,9100  263,0200

OGÓŁEM  19 341,9100  263,0200

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304D9ZPH RAKOWSCY 

SPÓŁKA JAWNA, 

Krobia

 3,5650

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  34,8930

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  0,5900

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  27,1410

suma  66,1890

OGÓŁEM  66,1890

Skratki190801D5SWARZĘDZKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą W ORGANIZACJI, 

Garby

 35,5000

Zawartość piaskowników190802  12,6800

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  12,8600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  13,2000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  755,5600

suma  829,8000

OGÓŁEM  829,8000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503D5MIEJSKI ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA SP. Z 

O.O., LESZNO

 522,9600

Inne niewymienione odpady190599  1 570,6400
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  33 766,2800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 264,4200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  435,7600

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  903,1700

suma  38 463,2300

Odpadowa masa roślinna020103D8  1,8400

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  8,0200

Odpady tytoniowe020382  0,5830

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  0,3200

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  73,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  828,6600  580,0620

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  7 280,4620

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  412,5660

Odpady ulegające biodegradacji200201  574,3400

suma  9 179,9910  580,0620

OGÓŁEM  47 643,2210  580,0620

Odpadowa papa170380D5ZAKŁAD GOSPODARKI 

ODPADAMI W 

JAROCINIE SP. Z O.O. - 

WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM 

RECYKLINGU, 

WITASZYCZKI

 32,9200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  491,1600

Inne niewymienione odpady190599  14 077,4900

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  117,3600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  272,3800

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  487,5000

suma  15 478,8100

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501D8  2 666,6900
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Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu 

odpadów komunalnych

190604  10 156,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  38 357,4700

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  911,7400

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 297,3000

suma  53 390,0000

OGÓŁEM  68 868,8100

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805D5ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

RAKONIEWICACH, 

RAKONIEWICE

 173,4500  34,6900

suma  173,4500  34,6900

OGÓŁEM  173,4500  34,6900

Skratki190801D5PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZK. SP. Z O.O. W 

ŚREMIE, ŚREM

 84,2600

Zawartość piaskowników190802  136,4800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  366,2200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  497,1400

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  11,8200

Odpady wielkogabarytowe200307  105,5400

suma  1 201,4600

OGÓŁEM  1 201,4600

Inne niewymienione odpady190599D5ZAKŁAD  USŁUG  

KOMUNALNYCH   

SP.ZO.O., DOPIEWO

 53,4700

Skratki190801  61,8700

Zawartość piaskowników190802  139,4100

suma  254,7500

OGÓŁEM  254,7500

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8Tonsmeier Selekt Sp. z 

o. o., Czempiń

 79 842,5890

suma  79 842,5890

OGÓŁEM  79 842,5890
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Inne niewymienione odpady190599D5ZWIĄZEK KOMUNALNY 

GMIN "CZYSTE 

MIASTO, CZYSTA 

GMINA", KALISZ

 33 467,0000

Zawartość piaskowników190802  378,9400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  16 729,7600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  119,0600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  465,9000  0,0000

suma  51 160,6600  0,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8  42 987,0000

suma  42 987,0000

OGÓŁEM  94 147,6600  0,0000

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych190107D9 SUEZ Polska Sp. z o.o. 

(SUEZ ZIELONA 

ENERGIA SP. Z O. O.), 

WARSZAWA

 3,5700

suma  3,5700

OGÓŁEM  3,5700

Inne niewymienione odpady190599D5URBIS SP. Z O.O., 

Gniezno

 18 848,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  7 998,8000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  28,0200

suma  26 874,8200

OGÓŁEM  26 874,8200

Inne niewymienione odpady170182D5ZAKŁAD  

GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ W 

SZAMOTUŁACH SP. Z 

O.O., SZAMOTUŁY

 57,7000

Tworzywa sztuczne170203  5,0200

Odpadowa papa170380  2,7800

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  58,8600

Skratki190801  87,2400

Zawartość piaskowników190802  194,4200

Zużyty węgiel aktywny190904  7,0000
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Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  234,5200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  16,0800

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  147,3800  0,0000

suma  811,0000  0,0000

OGÓŁEM  811,0000  0,0000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209D5ZAKŁAD  UTYLIZACJI  

ODPADÓW  CLEAN  

CITY SP.ZO.O., 

MIĘDZYCHÓD

 30,2300

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221  1,4800

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  198,2200

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  26,0400

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  49,4400

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  70,1000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  3,7400

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01168202  18,9600

Inne niewymienione odpady170182  353,5700

Szkło170202  43,7800

Tworzywa sztuczne170203  181,9100

Odpadowa papa170380  234,5500

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  465,1700

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  140,8700

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  6 994,0900

Inne niewymienione odpady190599  14 495,7600

Skratki190801  258,7800

Zawartość piaskowników190802  128,3500

Inne niewymienione odpady190999  17,2800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  22 223,3800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  455,0200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  121,8600

suma  46 512,5800

3708



Inne niewymienione odpady030199D8  4,8600

Inne niewymienione odpady030399  17,5400

Skratki190801  928,9000

Zawartość piaskowników190802  1 460,4200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  28 450,0200

suma  30 861,7400

OGÓŁEM  77 374,3200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399D5SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA 

"POZNANIANKA", 

POZNAŃ

 14,5000

suma  14,5000

OGÓŁEM  14,5000

Odpady z procesów chemicznych020703D5MIEJSKI ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SP. Z 

O.O., KONIN

 174,2000

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221  37,8000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  14 529,4000

Inne niewymienione odpady170182  14,7000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  60,1000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  4 957,0000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  3 597,9000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  380,5000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  3,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  659,6000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  8 632,5000

suma  33 047,2000

OGÓŁEM  33 047,2000
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Zmywacz farb lub lakierów080121D9GOSPODARKA 

ODPADAMI 

PRZEMYSŁOWYMI  

"ARGENTON " 

A.MARGIELEWSKI, 

ŚRODA 

WIELKOPOLSKA

 16,3700

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  2,8730

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101  2,0000

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż 

wymienione w 09 01 06

090113  2,5100

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  1,7030

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  11,5570

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13110114  3,4460

Wodne ciecze myjące120301  15,0000  14,2500

suma  55,4590  14,2500

OGÓŁEM  55,4590  14,2500

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11101012D5Zakład Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o., 

Konin

 99,3200

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  0,6800

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  176,6780

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  296,1400

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  5 172,6000

Szkło170202  2,6400

Tworzywa sztuczne170203  11,8400

Odpadowa papa170380  179,1800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  5 957,5200

Materiały izolacyjne zawierające azbest170601  6,4800

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  7,5200
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Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  11 078,6170

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  2 149,2000

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  925,9800

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190205  465,0000  465,0000

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  265,7200  265,7200

Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane190304  5 000,5800

Odpady niebezpieczne zestalone190306  7 490,6660

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06190307  301,9740

Zawartość piaskowników190802  24,0000

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  212,3000  212,3000

suma  39 824,6350  943,0200

Odpadowa masa roślinna020103D8  7,1200

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  3,2850

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  11,5320

Skratki190801  10,0500

Zawartość piaskowników190802  16,2000

Osady z klarowania wody190902  23,1800  0,0000

suma  71,3670  0,0000

Kwas siarkowy i siarkawy060101D9  0,0370

Inne kwasy060106  66,6680

Wodorotlenek sodowy i potasowy060204  2,9810

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie060313  0,3720

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)060704  0,0010

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

070111  54,8000  54,8000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  0,1150

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  5,8600

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  160,7380

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  46,9200
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Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  491,8200

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  0,9840

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14080315  1,6000

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413  250,8800

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  30,1700

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101  0,1090

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych090102  2,7800

Roztwory utrwalaczy090104  0,0850

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne

101009  14,8600

Kwasy trawiące110105  354,3460

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 

05

110106  44,7500

Alkalia trawiące110107  4,2700

Osady i szlamy z fosforanowania110108  22,1400

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  129,0890  22,4130

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 

01 09

110110  73,5950  73,5950

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  609,1990

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11110112  1 141,2350

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  305,5100

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13110114  6,1300

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  5,9250

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  4,7670

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  6,8900

Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  2,2180

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  33,8780

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  1,2400

Inne niewymienione odpady120199  58,9400

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  675,5400
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Opakowania ze szkła150107  0,2540

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  364,9610

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  12,3420

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,5070

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,7970

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  1,6700

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  47,6000  4,7600

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  39,3960  0,0000

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  1 978,0340  197,8030

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  6,6800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  4 941,8600

Odpady amalgamatu dentystycznego180110  0,0670

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych190107  5 545,7200

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  50,7200

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  889,8300

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  19,6400

Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne190113  135,5000

Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne190115  89,7300

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  303,4800  30,4800

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  20,0340  2,0030

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  24,6200  24,6200

Inne niewymienione odpady190999  10,0000  10,0000

Kwasy200114  0,1000

Alkalia200115  0,0320
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suma  19 095,0160  420,4740

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

020108D10  1,1260

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości 

niebezpieczne

020180  0,0040

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

zawierające substancje niebezpieczne

030104  0,1350

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)060704  0,0200

Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), 

środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

061301  0,0180

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  0,0200

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,0400

Odpady z dodatków zawierające substancje 

niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

070214  0,3290

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne070510  0,4100

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070513  41,0630

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  0,5450

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  0,1050

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  1,9680

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  0,0120

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415  0,0600

Roztwory utrwalaczy090104  0,0100

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  6,6900

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i 

roztworów)

120107  0,0100

Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,1520

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,3400

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,0270
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Inne niewymienione odpady130899  0,3860

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  6,4690

Filtry olejowe160107  6,4340

Elementy zawierające rtęć160108  0,0080

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)160110  1,6200

Płyny hamulcowe160113  0,0210

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,1830

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0040

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  1,2480

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  1,4980

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0060

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne168101  0,3180

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,1150

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  137,6260

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180103  3 937,8570

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  84,0040

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  6,8670

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,4220

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108  32,1680

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  4,0540

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  5,2220
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Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  0,4090

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180202  106,3580

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02180203  22,1200

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,0270

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,0380

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208  3,9960

Papier i tektura200101  3,0450

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  7,9510

Tekstylia200111  0,0900

Rozpuszczalniki200113  0,3860

Odczynniki fotograficzne200117  0,0030

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)

200119  0,8030

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,1150

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

zawierające substancje niebezpieczne

200127  29,9050

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  41,2280

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne200129  2,3280

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne200131  0,9800

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  17,9270

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19200180  0,3070

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  0,0070

suma  4 517,6370

OGÓŁEM  63 508,6550  1 363,4940

Inne niewymienione odpady190599D5Regionalny Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów sp. z o.o., 

Ostrów Wlkp.

 18 651,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  17 746,6900

suma  36 397,6900
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8  38 794,9570

suma  38 794,9570

OGÓŁEM  75 192,6470

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904D5GMINNA SPÓŁKA 

KOMUNALNA W 

CHRZYPSKU WIELKIM 

Sp. z o.o., 

CHRZYPSKO WIELKIE

 79,8000

suma  79,8000

OGÓŁEM  79,8000

Skratki190801D5ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. Z 

O.O., KLECZEW

 155,0000

Zawartość piaskowników190802  150,0000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  2 023,0000

suma  2 328,0000

OGÓŁEM  2 328,0000

Inne niewymienione odpady190599D5EKO-REGION 

SP.ZO.O., 

BEŁCHATÓW

 506,9000

Skratki190801  3,1000

Zawartość piaskowników190802  8,5000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  4 352,1000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  359,4000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  67,8000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  248,7000

suma  5 546,5000

OGÓŁEM  5 546,5000

Inne niewymienione odpady120199D5MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. Z 

O.O., ZŁOTÓW

 68,3800

Inne niewymienione odpady190599  6 425,4500

Skratki190801  173,6810

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  17,1200

suma  6 684,6310
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8  18 034,8000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  7 521,1800

suma  25 555,9800

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501D13  6 341,7600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  2 736,8000

suma  9 078,5600

OGÓŁEM  41 319,1710

Skratki190801D5ZAKŁAD KOMUNALNY 

W POBIEDZISKACH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Pobiedziska

 46,5800

Osady z klarowania wody190902  10,5400  7,7000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  69,8910

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  49,9010

suma  176,9120  7,7000

OGÓŁEM  176,9120  7,7000

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

040219D9EKRO SP. Z O.O., 

GNIEZNO

 24,5250  19,1000

Odpady zawierające siarkę050702  39,8400

Inne kwasy060106  0,0350

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  46,4000

Inne niewymienione odpady060399  10,4540

Odpady zawierające rtęć060404  0,0140

Odpady zawierające substancje niebezpieczne061002  0,9000

Inne niewymienione odpady061099  100,7400

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  10,8700

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

070111  19,3600  14,6000

Inne niewymienione odpady070299  3,4400

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  89,7050

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  62,8390

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  7,4700
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Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  21,0800

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  19,2600

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  28,4500

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  24,6000

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  45,4000

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 19

080120  1,0000

Odpady proszków powlekających080201  103,1050

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie080307  1,2900

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  1,7500

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  28,7130

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  95,1020

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14080315  0,7200

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  6,4610

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  84,7000

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 

11

080412  31,9100

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413  14,0960

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  0,8200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  10,7610

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  13,8000

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów 

stosowanych jako paliwo

100113  0,4820

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 

19

100320  219,5560

Inne niewymienione odpady100999  66,8260

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  0,2800
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Inne niewymienione odpady101399  0,2030

Kwasy trawiące110105  0,2200

Alkalia trawiące110107  0,4200

Osady i szlamy z fosforanowania110108  5,5800

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  134,3140  101,5950

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 

01 09

110110  14,5800  11,0500

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  0,2950

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13110114  1,1400

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  7,6890

Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)110202  722,1600

Popiół cynkowy110502  0,7730

Zużyty topnik110504  2,4100

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  0,3870

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  2,3340

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  0,3260

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  0,4030

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  15,9700

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  66,6950

Odpady spawalnicze120113  1,4700

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  6,8530  5,1600

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  0,0980  0,0750

Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  10,2600

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  77,5280

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

120118  309,4310

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  2,7800

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  62,3070

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  103,7410

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  26,5840
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Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  57,7300

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  58,5410

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  205,8100

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  154,9520

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  14,8400  0,0000

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  193,5800  148,4500

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 01

161102  13,6600

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  5,0220

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające substancje 

niebezpieczne

161105  3,2530

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  2,4490

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1,2300

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych190107  342,2600

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  100,4400

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  322,1600

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  0,9320

Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne190113  1,0000

Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne190115  8,7000

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 

17

190118  2,6000

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190205  64,0000  48,1700

Odpady niebezpieczne zestalone190306  43,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  0,8300  0,6200

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190806  0,4460
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  16,0000  12,0000

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  40,1050  30,1500

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  105,5390  79,6000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  1,2000

Zużyty węgiel aktywny190904  1,5700

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  10,0970

suma  4 585,7510  470,5700

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313D10  0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  4 586,5510  470,5700

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222D5ALTRANS  SP. Z O.O., 

BIAŁĘGI

 202,0200

Odpadowa papa170380  19,3200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  579,2200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  6 673,9600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  5 009,8400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  62,4400

Odpady wielkogabarytowe200307  4,5000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  17,8000

suma  12 569,1000

OGÓŁEM  12 569,1000

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej010504D9AWAS-SERWIS SP. Z 

O.O., WARSZAWA

 23,4000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

050109  444,3600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 06 05 02

060503  557,0000

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80070581  31,9280

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  24,0000

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  58,4500

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  40,4800

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  50,9300
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Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  13,5950

Inne niewymienione odpady080199  9,5350

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne080202  2,0000

Inne niewymienione odpady080299  17,9600

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  2,6700

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  65,5000

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione 

w 08 04 15

080416  0,1160

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  0,3750

Odpady betonowe i szlam betonowy101314  49,0000

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  11,2700

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11110112  3,7400

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13110114  56,8770

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  72,0480

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  18,1520

Wodne ciecze myjące120301  7,9780

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  423,7500

Szlamy z kolektorów130503  17,5300

Olej z odwadniania olejów w separatorach130506  7,9700

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  329,6760

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  13 623,3710

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703  2,6400

Inne niewymienione odpady130899  10,4430

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  31,1200

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  101,6390

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  209,2530

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  2 214,3400

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  6,5750

Inne niewymienione odpady190299  0,5000

Zawartość piaskowników190802  239,5320

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  93,9330
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  34,8200

Inne niewymienione odpady190899  0,1150

Osady z klarowania wody190902  1,1300

Osady z dekarbonizacji wody190903  40,0000

suma  18 949,7010

OGÓŁEM  18 949,7010
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Dział 5. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi

Organ wydający

63-130 KSIĄŻ WLKP., ul. STACHA 

WICHURY 11 A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

612822437

630935295

7851474055

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 25,600
 15,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,970  5,540

 0,570  0,610 0,660

 17,700 13,600

 2,690 1,860  2,270

 49,000 23,100  36,050

 0,690 0,21  0,450

 160,000 27,800  93,900
 105,000  199,000  152,000

 0,740  13,600  7,170

 8,570 2,640  5,610

 763,000 437,000  600,000

 6,100
 0,370 0,280  0,330

 522,000 12,000  267,000

 51,200 66,400

 10,700 6,800  8,750

higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 426.000  31.100

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

63-720 KOŹMIN WLKP., ul. FLORIAŃSKA 

21

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7216751, 7216751

251482059

6211654718

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

KOŹMIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

Oś-7661/04/10 2010-05-26

do:

od: 2010-05-26

2020-05-14

STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

 46,950
 19,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,920  3,780

 0,370  0,490 0,610

 22,900 15,800

 1,330 1,260  1,300

 11,600 10,900  11,250

 0,082 0,08  0,080

 24,200 14,700  19,450
 113,000  218,000  165,500

 0,609  0,639  0,620

 19,000 9,020  14,010

 510,000 400,000  455,000

 4,630
 0,490 0,070  0,280

 12,500 10,000  11,250

 54,600 39,200

 9,000 8,200  8,600

STABILIZACJA TLENOWA, ODWADNIANIE NA PRASIE TAŚMOWEJ, HIGIENIZACJA

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 529.820  121.330

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 179,440 Piotr Łukaszewski  20,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3006

30

3006025

 1

Potarzyca 7/10, 7/12, 7/13

300602_5.0010numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 138,380 Piotr Łukaszewski  20,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3006

30

3006025

 2

Potarzyca 7/9

0010numer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

64-710 POŁAJEWO, ul. OBORNICKA 6A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2567028, 2567855

000541138

7631003276

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY POŁAJEWO

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 35,200
 20,750

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,910  3,200

 0,481  0,750 1,030

 21,200 20,300

 0,628 0,500  0,560

 7,300 4,940  6,120

 0,135 0,12  0,126

 19,100 10,500  14,800
 134,000  173,000  153,500

 0,250  0,250  0,250

 22,600 19,900  21,250

 398,000 351,000  374,500

 3,490
 1,780 0,655  1,220

 5,290 2,500  3,890

 39,800 30,600

 13,400 12,200  12,800

higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 149.000  31.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 149,000 RSP  15,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3002

30

3002062

 1

170

0006numer obrębu geodezyjnego

3727



Organ wydający

62-510 KONIN, ul. POZNAŃSKA 49

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

63 2403900,2458380

310025187

6650001326

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W 

KONINIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WS.6233.19.2015 2015-07-21

do:

od: 2015-07-21

2024-06-12

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

KONINIE

DSR-II-2.7243.98.

2013

2012-05-11

do:

od: 2012-05-11

2022-05-11

Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-VI.7643.30.2

012

2012-06-11

do:

od: 2012-06-11

2022-06-10

Marszałek woj. wlkp

SR.KO.II-36620-3-

1/02

2002-07-15

do:

od: 2002-07-15

2012-04-30

WOJEWODA WLKP.

WOS.6233.12.201

4

2014-06-12

do:

od: 2014-06-12

2024-06-12

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

KONINIE

DSR.VI.7660-25/0

9

2009-05-28

do:

od: 2009-05-28 MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WLKP.

SR.V-4.6620-121/

07

2007-07-18

do:

od: 2007-07-18 WOJEWODA WLKP.

OŚ.6233.7.2012 2012-05-11

do:

od: 2012-05-11

2022-05-11

marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7243.30.2

012

2012-06-11

do:

od: 2012-06-11

2012-06-10

Marszałek województwa 

wielkopolskiego

DSR.VI.7660-62/1

0

2010-05-07

do:

od: 2010-05-07 MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

3728



 53,550
 28,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,760  3,280

 0,310  0,370 0,450

 32,400 25,500

 1,990 0,980  1,340

 12,800 4,400  7,880

 0,540 0,13  0,280

 15,000 5,600  10,710
 54,300  103,000  76,510

 0,250  1,480  0,520

 12,800 8,050  9,960

 564,000 265,000  384,640

 4,280
 0,330 0,130  0,190

 16,700 7,360  11,910

 63,000 46,000

 12,300 11,800  12,100

ODWADNIANIE,  SRTABILIZACJA WAPNEM PALONYM

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6,871.480  1,989.770

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 172,020 Kwieciński Tomasz, 

Małgorzata

 1,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 1

315/2

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 165,680 Wisniewski Piotr  1,09

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 2

72

0016 Zgodanumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 158,000 Wiśniewski Piotr  1,33

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 3

110

0002 Bicznumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 649,200 Woliński Henryk, 

Wolińska Marzena

 4,26

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 4

317

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 318,240 Kwieciński Tomasz, 

Małgorzata

 2,19

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 5

318

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

3729



lekka 5 200,020 Brzęcki Włodzimierz, 

Krystyna

 1,32

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 6

204

0002 Bicznumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 1 651,040 Jastrzębska Urszula  9,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010075

 7

158

0020 Złotkowynumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 375,360 Wiśniewski Piotr  2,46

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 8

70/4

0016 Zgodanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 362,880 Olejnik Marek, 

Wioletta

 3,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 9

313/2

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 634,380 Wiśniewski Piotr  4,25

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 10

61

0016 Zgodanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 371,300 Alfred Cecylia Budner  2,08

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 11

92,2

0010 Lisiec Nowynumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 107,700 Kwieciński Tomasz, 

Małgorzata

 0,98

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 12

315/1

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 591,840 Kwieciński Tomasz, 

Małgorzata

 5,43

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 13

316

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 336,260 Alfred Cecylia Budner  1,93

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 14

89

0009 Lisiec Nowynumer obrębu geodezyjnego

3730



lekka 5 34,960 Kwieciński Tomasz, 

Małgorzata

 0,23

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 15

324

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 43,960 Wiśniewski Piotr  0,32

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 16

138

0002 Bicznumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 248,840 Brzęcki Włodzimierz  2,27

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 17

314

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 180,800 Woliński Henryk, 

Wolińska Marzena

 1,19

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 18

319

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 1 045,580 Obroslak Krystyna, 

Obroslak Dariusz, 

Robak Magdalena

 5,84

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010112

 19

307/11

0011 Lisiec Wielkinumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

62-874 BRZEZINY, ul. 1000 LECIA 8

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7698612, 7698062

250732241

6180024091

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ BRZEZINY SP. Z O.O. W BRZEZINACH

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OŚ.7645-1/08 2008-08-01

do:

od: 2008-08-01

2015-01-31

starosta kaliski

OŚ.7671-1-2/09 2009-02-18

do:

od: 2009-02-18

2019-01-31

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

KALISZU

3731



 67,300
 2,580

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,820  4,820

 0,270  0,270 0,270

 2,580 2,580

 1,610 1,610  1,610

 8,510 8,510  8,510

 0,180 0,18  0,180

 49,400 49,400  49,400
 280,000  280,000  280,000

 0,250  0,250  0,250

 5,170 5,170  5,170

 567,000 567,000  567,000

 4,820
 0,540 0,540  0,540

 10,300 10,300  10,300

 67,300 67,300

 8,300 8,300  8,300

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 364.000  9.390

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 364,000 Zofia Mikołajczyk  2,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007022

 1

387/1

Zajączkinumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

509660967

363266863

6060095527

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3732



 55,400
 19,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,780  5,220

 0,224  0,960 0,366

 20,200 18,500

 0,731 0,532  0,650

 16,800 6,240  11,150

 0,322 0,05  0,183

 31,100 2,500  16,530
 219,000  402,000  292,000

 0,250  0,250  0,250

 10,500 5,840  8,810

 735,000 564,000  640,670

 5,490
 2,360 0,960  1,890

 11,300 5,220  7,890

 60,400 52,800

 8,500 7,400  7,870

Odwadanianie i higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 254.610  48.560

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 108,000 Jarosław Zieliński  6,72

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3002

30

3002062

 1

412

Połajewonumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 111,610 Jarosław Zieliński  10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016032

 2

10

Krężołynumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 35,000 Krzysztof Strzepka  2,36

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016032

 3

106/3

Ryczywółnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

614278533, 4278533

301148110

7661965235

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

AQUANET MIEŚCISKO SP. Z O.O.(DAWNIEJ ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH WOKANEKS SP. Z O.O.)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

3733



OS.6230.8.2012.O

S3

2012-07-02

do:

od: 2012-07-02

2022-05-31

STAROSTWO 

POWIATOWE 

WĄGROWIEC

OS.6233.5.2017.O

S3

2017-04-12

do:

od: 2017-04-12

2027-03-31

STAROSTWO 

POWIATOWE 

WĄGROWIEC

 17,050
 25,950

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,070  2,405

 0,310  0,315 0,320

 29,000 22,900

 0,905 0,590  0,748

 15,900 10,000  12,950

 0,078 0,06  0,071

 5,000 5,000  5,000
 124,000  215,000  169,500

 2,500  2,500  2,500

 26,800 23,300  25,050

 413,000 208,000  310,500

 2,740
 0,124 0,067  0,096

 6,700 5,000  5,850

 25,900 8,200

 13,000 12,000  12,500

higienizacja odwodnienie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 576.000  144.470

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 576,000 Magdalena 

Skarbińska-Wypych

 9,63

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028022

 1

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

77-400 ZŁOTÓW, ul. LEŚNA 7

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2651100, 2651100

572091376

7671568292

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI GMINY ZŁOTÓW SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6233.20.2015 2015-06-23

do:

od: 2015-06-23

2022-07-30

Starosta Złotowski
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 73,500
 12,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 7,700  8,015

 0,430  4,000 0,370

 12,600 11,800

 1,340 2,110  1,725

 16,700 7,380  12,040

 0,830 0,08  0,453

 28,300 41,600  34,950
 301,000  351,000  326,000

 0,250  1,000  0,625

 1,800 1,650  1,725

 641,000 646,000  643,500

 8,330
 0,370 0,450  0,410

 11,500 8,380  9,940

 77,500 69,500

 6,500 6,300  6,400

Stabilizacja w KS, odwadnianie i higenizacja na prasie taśmowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 137.500  16.775

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 137,500 Zdzisław Kowalski  4,31

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019043

 1

250/1

Walentynowonumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

612951410

302142930

5951466692

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA W CHRZYPSKU WIELKIM Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:
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 65,200
 14,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 5,300  5,300

 4,300  4,300 4,300

 14,400 14,400

 3,900 3,900  3,900

 8,000 8,000  8,000

 0,100 0,10  0,100

 11,000 11,000  11,000
 53,000  53,000  53,000

 0,100  0,100  0,100

 4,300 4,300  4,300

 920,000 920,000  920,000

 5,300
 0,100 0,100  0,100

 19,000 19,000  19,000

 65,200 65,200

 6,700 6,700  6,700

stabilizacja tlenowa, odwodnienie osadu, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 268.400  38.700

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

63-000 ŚRODA WLKP., ul. HARCERSKA 16

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 2853518, 2856341

630637014

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ WODOC. I 

KANAL. SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6220.5.2013 2013-12-18

do:

od: 2013-12-18

2023-12-17

STAROSTA ŚREDZKI

OS.6233.36.2014 2015-12-08

do:

od: 2015-12-08

2024-12-07

STAROSTA ŚREDZKI
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 43,100
 28,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,930  3,570

 0,527  0,733 0,862

 31,800 26,600

 1,490 0,884  1,342

 74,900 18,000  52,500

 0,487 0,07  0,198

 32,000 15,000  26,500
 117,000  185,000  158,800

 0,550  0,793  0,678

 20,800 17,400  19,200

 2 350,000 828,000  1 675,000

 4,100
 0,131 0,057  0,095

 18,200 6,200  14,700

 49,300 40,100

 13,100 12,000  12,200

Osad jest stabilizowany tlenowo, kondycjonowany PIX-em i wapnem, higienizowany wapnem oraz odwadnian

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6,356.000  1,695.100

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 2 048,000 Gospodarstwo Rolne 

T. Putz

 116,21

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3025

30

3025032

 1

93,91,140

Klękanumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 2 428,000 Gospodarstwo Rolne 

T. Putz

 113,33

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3030

30

3030025

 2

Gorzyce (gm. Miłosław) 71/3, 71/5, 71/6, 

Borowo ( gm. Czempiń, powiat kościański) 

319/34, 3219/35, 319/38, 316, 74, 322

Gorzyce, Borowonumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 488,000 Gospodarstwo Rolne 

T. Putz

 27,51

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 3

249/4, 139/1, 139/2, 183/3, 143/6,

Piotrkowicenumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 1 028,000 Gospodarstwo Rolne 

T. Putz

 60,29

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3025

30

3025032

 4

93

Klękanumer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

64-360 ZBĄSZYŃ, ul. TOPOLOWA 31a

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

068/3846243

970363680

9231032884

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OŚRiOP-7614/27/

03

2003-05-30

do:

od: 2003-05-30 BURMISTRZ MIASTA 

ZBĄSZYŃ

 61,800
 25,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,530  3,890

 0,620  0,820 1,020

 26,900 23,800

 7,400 3,850  5,630

 54,000 25,900  39,900

 1,090 0,32  0,700

 81,000 34,200  57,600
 306,000  634,000  470,000

 1,970  3,520  2,740

 6,700 3,190  4,940

 2 021,000 1 058,000  1 536,500

 6,250
 1,120 0,600  0,860

 43,000 13,600  28,300

 63,300 60,300

 8,300 8,000  8,150

Homogenizacja w komrach ATSO i odwadnianie na wirówce dekantacyjnej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 246.540  62.500

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 246,540 URZĄD MIEJSKI  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3015

30

3015064

 1

274

0003numer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

DEBRZNO WIEŚ, 2, 77-420 Lipno

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

59 8335290

770751827

8431002060

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIASTO I GMINA DEBRZNO ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 57,450
 17,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,780  4,900

 0,440  0,490 0,540

 17,300 17,100

 1,430 0,720  1,080

 11,900 6,130  9,020

 0,510 0,17  0,340

 8,740 8,430  8,590
 106,000  120,000  113,000

 0,250  0,390  0,320

 9,910 9,370  9,640

 472,000 364,000  418,000

 5,010
 2,220 0,220  1,220

 9,010 5,810  7,410

 62,600 52,300

 10,000 7,000  8,500

ZAPRAWIENIE POLIMEREM, ODWODNIENIE NA PRASIE I HIGIENIZACJA WAPNEM

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,400.000  233.450

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 200,000 Robert Szopa  4,05

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2203

22

2203032

 1

674/4 o pow. 20,4605 ha

220304 5.0011numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 425,000 Waldemar Woźniak  8,08

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2203

22

2203032

 2

1/2 o pow. 31,0739 ha

220303 2.0016numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 200,000 Robert Szopa  4,05

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2203

22

2203032

 3

39 o pow. 5,01 ha

22030 5.0009numer obrębu geodezyjnego

3739



średnia 1 575,000 Waldemar Woźniak  10,93

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2203

22

2203032

 4

1/2 o pow. 31,0739 ha

220303 2.0016numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

63 272 08 35

302220305

6662110392

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

SR.Ko-8.6621-2/0

6

2006-02-08

do:

od: 2006-02-08

2016-01-05

Wojewoda Wielkopolski

 46,700
 22,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,000  3,700

 0,240  0,340 0,390

 32,700 17,800

 3,900 2,000  2,600

 24,000 7,300  16,800

 0,560 0,32  0,490

 20,000 7,200  14,200
 41,000  96,000  70,600

 0,340  0,450  0,420

 19,000 8,100  14,000

 1 362,000 494,000  932,400

 5,000
 0,060 0,050  0,060

 12,000 5,300  7,000

 48,700 37,400

 12,000 9,400  10,500

Odwadnianie osadów na prasie tasmowej, stabilizacja i higienizacja osadów za pomocą tlenku wapnioweg

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,058.270  460.640

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 199,000 Adam Krych  4,97

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3009

30

3009022

 1

83,84,96

0005 Janowicenumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 333,000 Stanisław Krych  7,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010103

 2

7/1, 7/2

Kolonia Lipinynumer obrębu geodezyjnego

3740



średnia 1 169,000 Adam Krych  4,21

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3009

30

3009022

 3

19

0005 Janowicenumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 103,560 Stanisław Krych  4,95

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3009

30

3009022

 4

17

0005 Janowicenumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 109,000 Stanisław Krych  4,95

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3009

30

3009022

 5

17

0005 Janowicenumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 156,000 Stanisław Krych  3,38

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010103

 6

54/3

Kolonia Lipinynumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 307,000 Adam Krych  6,63

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3009

30

3009011

 7

19/1, 19/2

Lipiny Szczerkowonumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 159,210 Adam Krych  3,97

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010103

 8

88/5, 88/1

0012 Mąkolnonumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 21,000 Stanisław Krych  3,12

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010103

 9

9/1, 9/2

Kolonia Lipinynumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 234,000 Adam Krych  5,84

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3009

30

3009022

 10

10,9

0005 Janowicenumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 159,000 Stanisław Krych  3,43

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010103

 11

144,145

Kolonia Lipinynumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 228,000 Stanisław Krych  5,69

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010103

 12

67/1, 67/2, 67/3

0012 Mąkolnonumer obrębu geodezyjnego

3741



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

368455126

6080112826

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Spółka Komunalna w Dobrzycy

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 43,150
 25,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,240  4,560

 0,530  0,770 1,010

 30,600 19,400

 3,100 1,120  2,110

 19,100 17,100  18,100

 0,210 0,13  0,170

 38,700 28,200  33,450
 175,000  182,000  178,500

 0,963  1,060  1,010

 23,200 5,820  14,510

 993,000 763,000  878,000

 6,890
 2,350 0,370  1,360

 16,600 11,500  14,050

 70,500 15,800

 12,500 7,300  9,900

Odwadnianie, stabilizacja, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 43.000  25.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 43,000 Ignasiak Szymon  2,96

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020032

 1

210/1

Dobrzycanumer obrębu geodezyjnego

3742



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

222787500

147353687

5272717861

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Jacobs Douwe Egberts

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6220.5.2013.L

E

2013-06-27

do:

od: 2013-06-27

2023-06-26

Starosta Chodzieski

 42,350
 30,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,450  3,085

 0,200  0,244 0,289

 38,100 22,100

 0,050 0,050  0,050

 17,300 9,320  13,310

 0,374 0,05  0,212

 35,500 13,200  24,350
 919,000  1 615,000  1 267,000

 0,280  0,440  0,360

 2,580 2,070  2,325

 508,000 285,000  396,500

 3,720
 0,686 0,413  0,549

 17,200 8,340  12,770

 46,400 38,300

 7,000 6,700  6,850

odwodnienie i higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 0.135  0.041

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 0,065 Jacobs Douwe 

Egberts Pl Sp. z o.o.

 0,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001044

 1

78/2

0011numer obrębu geodezyjnego

lekka 3 0,070 Jacobs Douwe 

Egberts Pl Sp. z o.o.

 0,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001045

 2

78/2

0011numer obrębu geodezyjnego

3743



Organ wydający

62-400 SŁUPCA, ul. ZAGÓROWSKA 26

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

63 2751760

310504580

6670003854

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 54,500
 20,770

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,680  4,530

 0,450  0,540 0,710

 23,400 17,900

 1,990 0,900  1,330

 11,100 9,000  10,100

 0,310 0,05  0,210

 24,000 20,700  22,600
 0,595  151,000  103,300

 0,509  0,935  0,710

 16,700 5,770  9,880

 561,000 293,000  422,000

 6,790
 0,990 0,400  0,600

 10,200 8,120  9,020

 59,100 47,100

 12,500 12,300  12,400

zagęszczenie, fermentacja, odwodnienie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,432.480  297.420

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 62,190 Tomasz Kanafa  1,17

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3023

30

3023062

 1

165/2,215/2

0004 Cienin Kościelnynumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 71,870 Sławomir Szmagaj  1,49

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3023

30

3023062

 2

44

0024 Cienin Perzenumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 170,860 Tomasz Kanafa  3,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3023

30

3023062

 3

165/2,215/2

0004 Cienin Kościelnynumer obrębu geodezyjnego

3744



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 512 10 01

411050586

6981722485

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA KOŚCIAN - Oczyszczalnia Ścieków Stare Oborzyska

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 44,650
 22,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,940  3,315

 0,290  0,305 0,320

 27,200 17,500

 1,320 1,120  1,220

 20,300 8,910  12,805

 0,240 0,12  0,180

 26,400 8,260  17,330
 95,200  176,000  135,600

 0,250  0,250  0,250

 15,000 10,300  12,650

 716,000 408,000  562,000

 3,690
 0,270 0,170  0,220

 16,700 8,530  12,615

 48,900 40,400

 12,600 12,600  12,600

osad stabilizowany tlenowo, odwadniany na prasie, higienizowany wapnem, mieszany z materiałem str.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 144.000  32.184

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 60,000 Jurga Grzegorz  2,28

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011011

 1

681,3

301103_2.0009 Kiełczewonumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 78,000 Woźniak Agnieszka, 

Woźniak Justyna

 4,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 2

549

301103_2.0009 Kiełczewonumer obrębu geodezyjnego

3745



Organ wydający

62-060 STĘSZEW, ul. MOSIŃSKA 15

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 8134182, 8134182

630502975

7770006226

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WS.6341.1218.20

13.XXW

2013-11-05

do:

od: 2013-11-05

2023-11-04

Starosta Poznański

 45,400
 15,950

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,370  0,935

 6,480  9,690 12,900

 16,700 15,200

 1,900 0,340  1,120

 19,000 12,000  15,500

 0,100 0,10  0,100

 72,000 8,000  40,000
 68,000  84,000  76,000

 0,100  0,750  0,425

 12,900 6,480  9,690

 1 820,000 980,000  1 400,000

 1,500
 0,100 0,010  0,055

 17,000 13,000  15,000

 55,200 35,600

 8,100 7,700  7,900

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 284.700  45.400

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 117,000 Technika Sp. z o.o.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3064

30

3064011

 1

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 53,650 Spół. Prod. Rol. Przet. 

Handlowa i usług.

 20,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3021

30

3021144

 2

numer obrębu geodezyjnego

3746



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 438 25 39

366211673

7891763185

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŁOSŁAWIU

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 78,700
 12,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 6,430  6,430

 0,740  0,740 0,740

 12,200 12,200

 2,350 2,350  2,350

 14,100 14,100  14,100

 6,430 6,43  6,430

 17,800 17,800  17,800
 304,000  304,000  304,000

 0,840  0,840  0,840

 2,260 2,260  2,600

 887,000 887,000  887,000

 6,430
 0,380 0,380  0,380

 13,700 13,700  13,700

 78,700 78,700

 6,900 6,900  6,900

Stabilizacja tlenowa, odwodnienie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 306,000  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3030

30

3030024

 1

69

0007numer obrębu geodezyjnego

3747



Organ wydający

62-110 DAMASŁAWEK, ul. RYNEK 8

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2613611,2613611

570791299

7661977273

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA DAMASŁAWEK

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 59,570
 25,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,000  4,080

 0,380  0,500 0,600

 32,500 13,400

 1,760 1,280  1,450

 20,300 17,000  18,730

 0,710 0,23  0,520

 19,600 9,720  13,010
 225,000  395,000  286,600

 0,250  1,180  0,560

 13,200 6,330  8,830

 983,000 678,000  782,670

 4,850
 1,490 0,330  0,750

 13,900 8,200  10,640

 65,500 52,900

 12,300 9,300  11,000

higienizacja chemiczna CaO

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 447.600  99.260

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 36,000 Jan, Irena 

Mazurkiewicz

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028022

 1

5

0011numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 230,000 Romuald Komasa  10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028022

 2

74

0001numer obrębu geodezyjnego

3748



średnia 1 73,600 Romuald Komasa  9,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028022

 3

74

0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 108,000 Gospodarstwo Rolne 

Mirosław Wiśniewski

 8,47

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028022

 4

36

0011numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 4154308

302744468

7842492125

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

REMONDIS AQUA TRZEMESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

St.Gn.7610/136/2

006

2007-01-04

do:

od: 2007-01-04 Starosta Gnieźnieński

 47,100
 25,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,200  4,150

 0,440  0,720 0,990

 32,000 18,700

 2,900 1,200  2,050

 12,000 2,800  7,400

 0,130 0,10  0,110

 13,000 0,300  6,650
 95,000  240,000  167,500

 0,350  0,740  0,550

 15,000 14,000  14,500

 748,000 262,000  505,000

 5,100
 0,050 0,050  0,030

 9,600 0,400  5,000

 64,000 30,200

 12,400 12,200  12,300

Odwodnienie na prasie taśmowej i higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,365.100  352.200

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

3749



lekka 5 1 282,300 PHU Hanna Czarny  27,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003095

 1

196/2,194

0024 Rudkinumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

63-800 GOSTYŃ, ul. NAD KANIĄ 77

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 5725813

410346735

6961412089

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OR.6220.1.2013 2013-04-17

do:

od: 2013-04-17

2023-04-17

STAROSTA GOSTYŃSKI

 57,130
 15,660

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,600  4,370

 0,450  0,490 0,550

 16,600 15,100

 2,700 1,600  2,270

 9,800 9,000  9,370

 0,370 0   0,200

 69,000 11,000  31,000
 130,000  163,000  146,000

 0,350  0,640  0,500

 16,000 5,900  11,630

 646,000 360,000  503,000

 4,900
 0    0    0   

 20,000 4,100  11,370

 59,900 54,500

 12,200 11,300  11,800

FERMENTACJA, ODWADNIANIE, HIGIENIZACJA

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4,596.270  718.810

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 1 326,890 Stanisław Ignasiak  20,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3025

30

3025032

 1

19,1

0017numer obrębu geodezyjnego

lekka 5 1 474,860 Stanisław Ignasiak  17,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3025

30

3025032

 2

22/1

0017numer obrębu geodezyjnego

3750



lekka 5 885,080 Stanisław Ignasiak  23,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3025

30

3025032

 3

23/2 i 19/1

0017numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

64-200 WOLSZTYN, ul. ŻEROMSKIEGO 16

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

68 3843131, 3845307

000440087

9230026019

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS-6220.2.2011 2012-01-19

do:

od: 2012-01-19

2022-01-18

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

WOLSZTYNIE

 23,400
 29,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,700  2,290

 0,570  0,720 0,860

 30,400 28,900

 1,370 1,140  1,260

 6,170 2,500  4,340

 0,005 0,01  0,005

 5,580 3,040  4,310
 34,900  54,700  44,800

 0,250  0,250  0,250

 27,700 22,700  25,200

 488,000 177,000  332,500

 2,880
 0,180 0,100  0,140

 15,400 9,710  12,560

 31,100 15,700

 12,500 12,200  12,350

ODWADNIANIE I HIGIENIZACJA ODPADU

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 416.850  124.361

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 84,330 Mariusz Miłoś  4,45

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

0804

08

0804032

 1

12/2

0006numer obrębu geodezyjnego

3751



średnia 1 332,520 Mariusz Miłoś  12,72

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

0804

08

0804032

 2

15/4

0006numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Długa Wieś Druga, ul. (dawniej PL. 

WOLNOŚCI 1 ) , 62-820 STAWISZYN

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7528018,7528018

250668951

9680666486

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKA (dawniej 

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ w STAWISZYNIE)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 20,100
 32,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,230  2,330

 0,390  0,430 0,470

 37,600 27,600

 0,770 0,440  0,600

 25,000 25,000  25,000

 0,125 0,10  0,110

 88,000 38,000  126,000
 81,000  122,000  101,500

 5,000  5,000  5,000

 5,000 5,000  5,000

 235,000 134,000  184,500

 3,430
 0,370 0,140  0,250

 308,000 114,000  211,000

 29,500 10,700

 11,000 11,000  11,000

stabilizacja, odwodnienie i higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 28.900  9.420

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 14,500 Marzena Świderska  1,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007072

 1

114,120

Gadównumer obrębu geodezyjnego

3752



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

672832319

570791454

7642461433

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 73,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   
 0,100 0,100  0,100

 0,010 0,01  0,010

 0,090 0,090  0,090
 0,370  0,370  0,370

 0,030  0,030  0,030

 10,000 10,000  10,000

 2,000 2,000  2,000

 73,000 73,000

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 88.900  11.600

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średniaGrabówno, 

89-350 

Miasteczko 

Krajeńskie

1 88,900 Majerowski Marek  7,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019052

 1

286/4 i 288/2

0004 Grabównonumer obrębu geodezyjnego

3753



Organ wydający

09-400 PŁOCK, ul. Wyszogrodzka 133

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

24 2662129, 2662132

000044641

7740003097

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH 

PERN PRZYJAZŃ S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6220.11.2017.

OS3

2018-01-17

do:

od: 2018-01-17

2027-12-31

Starosta Wągrowiecki

DSR.VI.7660-40/0

8

2009-03-26

do:

od: 2009-03-26

2019-03-25

Marszałek Województwa 

wielkopolskiego

 24,100
 69,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,900  2,620

 0,200  0,220 0,230

 77,900 60,300

 1,320 0,910  1,120

 18,400 15,900  17,150

 0,110 0,01  0,062

 13,300 9,640  11,470
 135,000  209,000  172,000

 0,250  0,860  0,560

 3,020 2,650  2,840

 729,000 477,000  603,000

 3,340
 0,100 0,100  0,100

 9,540 8,840  9,190

 26,800 21,400

 6,400 6,300  6,350

suszenie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1.000  0.779

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 3 1,000 Pern S.A.  1,89

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028055

 1

199, 289, 290

Rejowiecnumer obrębu geodezyjnego

3754



Organ wydający

KROTOSZYN, Ustków, ul. SŁONECZNA 35, 

63-700 KROTOSZYN

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7254241, 7228000

250468650

6211002080

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KROTOSZYNIE i Ustkowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 42,470
 21,470

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,040  3,080

 0,370  0,430 0,490

 22,900 20,200

 1,650 0,665  1,170

 25,700 19,200  22,630

 1,400 0,20  0,680

 44,600 16,500  33,300
 74,300  203,000  135,100

 0,250  0,830  0,440

 16,300 7,050  11,150

 702,000 473,000  578,330

 3,950
 0,412 0,220  0,300

 29,600 22,700  27,300

 49,400 36,900

 12,500 12,000  12,230

Stabilizacja, mechaniczne odwadnianie, higienizacja (wapnowanie)

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,498.900  555.400

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 123,900 Karol Krzyżanowski  3,27

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012035

 1

47/1

Wrotkównumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 109,100 Karol Krzyżanowski  3,96

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012034

 2

44

Wrotkównumer obrębu geodezyjnego

3755



średnia 1 750,000 Przedsiębiorstwo 

Rolne "Rusko"

 25,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012045

 3

54,5

Unisławnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 750,000 Przedsiębiorstwo 

Rolne "Rusko"

 25,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012045

 4

52/3

Unisławnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 165,000 Karol Krzyżanowski  4,35

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012035

 5

311

Wrotkównumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 189,000 Arkadiusz 

Markuszewski

 4,59

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012035

 6

298/1

Gałązkinumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 210,000 Arkadiusz 

Markuszewski

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012034

 7

297/2numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 109,000 Arkadiusz 

Markuszewski

 2,61

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012035

 8

296

Gałązkinumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 84,000 Arkadiusz 

Markuszewski

 2,01

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012035

 9

297/1

Gałązkinumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 210,000 Arkadiusz 

Markuszewski

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012035

 10

296

Gałązkinumer obrębu geodezyjnego

3756



Organ wydający

62-610 SOMPOLNO, ul. PIOTRKOWSKA 39

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

063/2714165, 2714241

311080343

6660003887

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 16,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 7,360  7,360

 4,753  4,753

 16,200

 2,330  2,330

 26,400  26,400

 0,44  0,440

 9,550  9,550
 210,000  210,000

 2,000  2,000

 27,145  27,145

 1 287,000  9,550

 1,590  1,590

 11,500  11,500

 7,400  7,400

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 176.000  38.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 176,000 Gospodarstwo Rolne 

Perkowski Andrzej

 37,39

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010092

 1

Wtórek 141/2, 139/4, Rakowo 20/1, 21,8 

Buszkowo 19/3, 19/4, 25/3, 32/1, 32/2 

Mielnicza MAła 20/3,31, 24/2, 10/2, 12, 16 

Mielnica Duża 287/4

numer obrębu geodezyjnego

3757



Organ wydający

CHECHŁO PIERWSZE, ul. TOROWA 13, 

95-082 DOBROŃ

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

43 6712400/ 6712417

472216800

7311723632

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

KILARGO SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WSRK.7664-21/09

/10

2010-01-21

do:

od: 2010-01-21

2020-01-31

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

WSRK.6221.26.20

13

2013-07-26

do:

od: 2013-07-26

2020-01-31

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

 34,740
 19,570

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,350  1,890

 0,240  0,240 0,250

 22,700 18,400

 1,260 1,000  1,070

 88,200 2,500  25,870

 0,015 0,01  0,008

 30,400 10,400  15,860
 18,500  32,400  22,290

 0,250  1,090  0,480

 22,100 20,600  21,010

 1 915,000 166,000  643,000

 2,100
 0,170 0,130  0,140

 14,600 10,600  11,690

 42,300 31,900

 12,900 12,100  12,680

osad po higienizacji

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 57.460  10.572

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 57,460 Gospodarstwo rolne 

Wiesław Michalak

 0,75

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007012

 1

22,23,27

Pruszkównumer obrębu geodezyjnego

3758



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

655477154

890390010

8861046574

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GOBARTO DZICZYZNA Sp. z o.o.(dawniej Hunter Wild Sp. z o.o.)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 32,500
 41,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,660  1,660

 0,210  0,210 0,210

 41,200 41,200

 0,440 0,440  0,440

 12,500 12,500  12,500

 0,013 0,01  0,013

 7,530 7,530  7,530
 21,000  21,000  21,000

 0,300  0,300  0,300

 15,600 15,600  15,600

 193,000 193,000  193,000

 1,660
 0,100 0,100  0,100

 6,960 6,960  6,960

 32,500 32,500

 12,400 12,400  12,400

Higienizacja preparatem Brenntasmell Rapid 4

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 53.000  21.840

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 84,000 Elżbieta Rogala  3,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3022

30

3022035

 1

848,850

Sobiałkowonumer obrębu geodezyjnego

3759



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

63 2704513,2704513

302019365

6652988472

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 13,720
 14,760

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  1,060

 0,350  0,390 0,430

 17,300 11,100

 0,800 0,460  0,610

 5,320 2,500  3,210

 0,080 0,03  0,040

 9,380 2,500  5,180
 51,500  111,000  73,680

 0,250  0,660  0,330

 36,600 28,600  32,020

 293,000 166,000  225,200

 1,160
 0,100 0,100  0,100

 8,720 5,510  6,860

 19,900 9,410

 12,700 12,300  12,540

po pasowaniu składane na poletkach osadowych

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 405.600  59.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 205,000 Lasy Państwowe 

Leśnictwo Tokary

 0,67

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010123

 1

5103

0005numer obrębu geodezyjnego

lekka 5 323,000 Bogdan Boroński  3,98

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010125

 2

95/2

0005numer obrębu geodezyjnego

3760



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

310231225

6671135687

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - OCZYSZCZALNIA LĄDEK

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 53,700
 67,580

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,110  2,710

 0,440  0,460 0,480

 79,400 56,300

 1,310 0,950  1,130

 24,700 19,900  22,300

 0,520 0,35  0,440

 22,600 18,400  20,500
 301,000  456,000  378,500

 0,250  2,130  1,190

 5,010 3,490  4,250

 1 710,000 1 300,000  1 505,000

 3,310
 0,120 0,100  0,110

 16,000 15,200  15,600

 55,000 52,400

 7,200 6,800  7,000

WAPNOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 9.800  3.680

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 7,500 Andrzej Orchowski  1,28

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3023

30

3023022

 1

97

L±deknumer obrębu geodezyjnego

3761



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

310231225

6671135687

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - OCZYSZCZALNIA LĄDEK

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 45,350
 32,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,400  2,550

 0,520  0,570 0,610

 38,300 26,900

 2,610 2,080  2,350

 23,900 21,000  22,450

 0,200 0,15  0,180

 21,000 20,600  20,800
 274,000  279,000  276,500

 0,250  1,330  0,790

 8,010 5,430  6,720

 1 360,000 1 190,000  1 275,000

 2,690
 0,470 0,320  0,400

 18,300 15,400  16,850

 53,500 37,200

 8,000 7,600  7,800

WAPNOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 39.500  11.850

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 2,800 Andrzej Orchowski  1,28

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3023

30

3023022

 1

97

L±deknumer obrębu geodezyjnego

3762



Organ wydający

, ul. RYNEK 43, 62-710 WŁADYSŁAWÓW

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0632795003

000551131

6681290490

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA WŁADYSŁAWÓW

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 43,100
 3,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,900  2,300

 0,250  0,310 0,380

 4,000 2,900

 1,000 0,580  0,790

 15,000 4,700  9,850

 0,180 0,10  0,140

 15,000 13,000  14,000
 58,000  131,000  94,500

 0,480  0,530  0,500

 15,000 14,000  14,500

 601,000 499,000  550,000

 2,800
 0,050 0,050  0,050

 9,200 3,900  6,550

 44,200 42,000

 12,000 11,400  11,700

osad poddany jest proceoswi stablizacji, zagęszczania odwiadniania i higienizacji a następnie utleni

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 51.000  1.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 42,000 Urzad Gminy 

Władysławów

 4,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027092

 1

223

14numer obrębu geodezyjnego

3763



Organ wydający

62-306 KOŁACZKOWO, ul. Wrzesińska 41

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 4385650

630310690

7891003103

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 80,400
 13,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 6,300

 0,410

 1,600

 12,000

 0,200

 16,000
 259,000

 1,000

 2,800

 1 063,000

 0,320

 9,800

 7,650

PRASOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 215.400  29.290

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3764



Organ wydający

64-600 OBORNIKI, ul. STASZICA 41A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 2961502, 2961502

630218518

7870023856

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 53,660
 25,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,560  5,490

 0,320  0,350 0,370

 34,400 21,600

 1,640 0,540  1,010

 12,200 10,000  10,730

 0,563 0,43  0,486

 13,700 5,000  8,690
 76,400  166,000  114,470

 2,500  2,500  2,500

 26,500 1,190  11,950

 569,000 284,000  425,670

 7,530
 0,731 0,064  0,312

 18,200 11,800  14,530

 85,500 19,600

 13,000 6,600  10,530

Stabilizacja na poletkach osadowych

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,334.271  345.576

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 57,044 GR Ludwikowo Sp. z 

o.o.

 5,49

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016014

 1

108

0017numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 207,574 GR Ludwikowo Sp. z 

o.o.

 19,96

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3024

30

3024075

 2

103/4

0807numer obrębu geodezyjnego

3765



średnia 1 827,000 GR Ludwikowo Sp. z 

o.o.

 59,62

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3024

30

3024075

 3

109/5

0807numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 142,771 GR Ludwikowo Sp. z 

o.o.

 13,73

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016014

 4

43/3

0034numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 99,882 GR Ludwikowo Sp. z 

o.o.

 9,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3024

30

3024075

 5

109/5

0807numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

672846106

362872484

6070082325

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. (dawniej Zakład 

Gospodarki Komunalnej)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3766



 51,900
 17,050

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,290  4,770

 0,272  0,323 0,375

 18,400 15,700

 0,736 0,697  0,716

 21,900 13,900  17,900

 0,176 0,16  0,165

 15,400 14,200  14,800
 162,000  230,000  196,000

 0,250  0,350  0,300

 16,000 11,000  13,500

 634,000 439,000  536,500

 5,250
 1,430 0,601  1,015

 12,100 6,580  9,340

 61,900 41,900

 10,000 6,900  8,450

Stabilizacja tlenowa, Odwadnianie na prasie filtracyjnej v-80 z dodatkiem Superfloc 8298, Wapnowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 809.000  137.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 809,000 Gospodarstwo Rolne 

Jacek Dziamski

 15,11

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001032

 1

60

Pietronki obręb nr 0006numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

64-800 CHODZIEŻ, ul. KOCHANOWSKIEGO 

29

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(0-67) 2820 382

570858709

7642191608

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6223.26.2016.

LE

2016-09-28

do:

od: 2016-09-28

2026-09-27

Starosta Chodzieski

3767



 61,880
 18,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,700  5,700

 0,490  0,620 0,740

 20,200 17,000

 1,060 0,830  0,960

 575,000 115,000  331,330

 0,690 0,14  0,350

 21,800 2,500  14,420
 227,000  305,000  257,330

 0,380  0,640  0,490

 11,000 7,040  9,200

 502,000 358,000  431,500

 6,300
 2,440 0,840  1,520

 13,200 8,070  9,560

 66,800 54,200

 10,000 8,300  9,230

Osady są zagęszczane grawitacyjnie, odwadniane oraz obrabiane chemicznie wapnem.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,858.170  713.570

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 3 858,170 PPHU "KAMROL" 

Wincenty Rogacki

 28,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001022

 1

1489/9

0003numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

63 274 81 28

310507928

6671603148

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3768



 41,020
 51,250

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,220  2,260

 0,290  0,360 0,500

 62,500 38,900

 1,590 0,890  1,180

 18,400 7,500  13,400

 0,320 0,09  0,210

 14,800 7,640  12,060
 46,500  206,000  150,370

 0,250  0,840  0,580

 19,100 10,300  14,420

 1 580,000 804,000  1 194,000

 3,240
 0,260 0,140  0,180

 12,600 6,010  9,170

 45,600 33,000

 12,200 7,500  9,350

dezynfekcja podchlorynem wapnia

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 24.000  9.440

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

KAROLEW, 8, 63-810 BOREK WLKP.

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 5715998

300218267

6961779111

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

BORECKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OR.7647-04/10 2010-04-09

do:

od: 2010-04-09 Starosta Gostyński

3769



 77,550
 15,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,720  5,010

 0,500  1,015 1,530

 18,500 13,100

 2,160 1,910  2,040

 8,800 5,100  6,950

 0,250 0,10  0,180

 95,000 0,300  47,650
 135,000  169,000  152,000

 1,100  2,200  2,550

 2,020 2,010  2,015

 411,000 319,000  365,000

 5,470
 0,100 0,100  0,100

 48,000 0,400  24,200

 79,200 75,900

 7,200 7,200  7,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 860.000  129.720

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 320,000 Plonczak Michał  5,19

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3004

30

3004014

 1

4

300401_5.0017.4numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 224,000 Ludwiczak Barbara  3,44

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3004

30

3004013

 2

488/1, 803/2

300401_4.0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 223,000 Marchlewska Barbara  4,59

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3004

30

3004015

 3

98

300401_5.0014numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

612874014/ 612874006

631258201

7861623752

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3770



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 8.120

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

BYTKOWO, ul. TOPOLOWA , 62-090 

ROKIETNICA

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

061/8145839, 8145838

630808987

7771796271

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO  USŁUG  KOMUNALNYCH SP.ZO.O. - 

Oczyszczalnia Ścieków w Bytkowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WS.IX.7647-264/1

0

2011-01-19

do:

od: 2011-01-19

2021-01-19

Starosta Poznański

3771



 60,525
 16,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,400  4,738

 5,000  0    10,200

 16,900 14,900

 1,750 0,079  0,517

 16,200 5,000  12,000

 570,000 276,00  483,250

 0,337 0,156  0,222
 2,500  5,000  3,125

 0,237  0,420  0,339

 1,890 1,400  1,615

 25,000 11,000  15,175

 5,120

 320,000 225,000  286,000

 65,000 57,700

 12,000 8,800  10,700

stabilizacja tlenowa,odwadnianie,higienizacja wapnem,składowanie na poletkach,wykorzystanie rolnicze

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,706.600  438.514

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 220,000 Adam Kubis  4,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3021

30

3021152

 1

261

obręb wsi Chludowonumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 40,000 Ewa Paul  2,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3024

30

3024073

 2

106

obręb wsi Przecławnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 60,000 Ewa Paul  3,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3024

30

3024073

 3

104

obręb wsi Przecławnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 210,000 Ewa Paul  4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3024

30

3024075

 4

167/8

obręb wsi Przecławnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 348,000 Michał Palacz  20,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3064

30

3064011

 5

6

obręb wsi Wielkienumer obrębu geodezyjnego

3772



średnia 1 90,000 Ewa Paul  7,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3024

30

3024073

 6

165/2

obręb wsi Przecławnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 290,000 Ewa Paula  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3024

30

3024073

 7

164/2

obręb wsi Przecławnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 35,000 Ewa Paul  2,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3024

30

3024073

 8

102

obręb wsi Przecławnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

627814520/627814521

250855481

6191945050

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 61,500
 75,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,500  4,500

 0,420  0,420 0,420

 75,600 75,600

 1,800 1,800  1,800

 77,000 77,000  77,000

 0,170 0,17  0,170

 20,000 20,000  20,000
 1 947,000  1 947,000  1 947,000

 1,400  1,400  1,400

 7,100 7,100  7,100

 1 892,000 1 892,000  1 892,000

 4,500
 0,220 0,220  0,220

 29,000 29,000  29,000

 61,500 61,500

 7,300 7,300  7,300

prasowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 152.000  114.200

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

3773



Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

302296745

7671697049

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OKONKU

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 32,250
 18,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,910  4,120

 0,437  0,445 0,454

 19,300 17,600

 0,500 0,500  0,500

 4,710 4,480  4,595

 0,230 0,05  0,140

 19,100 13,800  16,450
 60,900  98,900  79,900

 0,300  0,560  0,430

 31,900 27,100  29,500

 534,000 446,000  490,000

 5,330
 0,832 0,498  0,665

 6,020 5,890  5,955

 35,700 28,800

 10,000 9,500  9,750

odwadnianie, higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 320.000  59.210

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 170,000 ZGKiM  0,73

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3031

30

3031054

 1

306/2

139numer obrębu geodezyjnego

lekka 5 150,000 ZGKiM  0,59

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3031

30

3031054

 2

306/14, 306/16

139numer obrębu geodezyjnego

3774



Organ wydający

63-500 OSTRZESZÓW, ul. PIASTOWSKA 

105

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

627302032

001347177

6221639956

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA "STRZEGOWA"

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6233.36.2014 2015-01-22

do:

od: 2015-01-22

2024-12-31

STAROSTWO 

OSTRZESZOWSKIE

 83,400
 16,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,600  6,900

 0,330  0,400 0,460

 19,600 15,500

 1,810 1,400  1,630

 31,900 20,300  25,430

 0,600 0,14  0,326

 35,400 24,200  30,400
 113,000  180,000  151,000

 0,854  2,020  1,631

 1,520 1,250  1,380

 1 164,000 725,000  878,000

 7,800
 2,000 0,470  1,040

 26,700 17,900  22,700

 85,800 80,200

 6,700 6,400  6,600

stabilizacja tlennowa, zagęszczanie i odwadnianie na prasie ta¶mowej, obróbka w glebie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,034.000  354.200

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 732,000 Spółka Wodna 

Strzegowa

 2,81

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3018

30

3018074

 1

955, 468/5

0014numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 3 791,900 Mateusz Szykuła  7,76

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3018

30

3018075

 2

827, 844

0015numer obrębu geodezyjnego

3775



średnia 1 606,000 Marian Adamski  18,59

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3018

30

3018075

 3

90, 63, 62, 91/1, 124/1, 89/2, 51, 78/2, 123, 

262/2(obręb: 0009),

0019numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

63-220 KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 

3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7405481,7405482

000538490

6171104695

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY KOTLIN

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 82.500  16.500

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3776



Organ wydający

62-130 GOŁAŃCZ, ul. LIPOWA 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2615119,2615119

570010617

7660013432

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 23,100
 22,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,000  2,525

 0,461  0,504 0,547

 22,800 22,000

 0,602 0,500  0,551

 6,930 6,000  6,470

 0,374 0,32  0,350

 22,000 16,200  19,100
 97,700  112,000  104,850

 0,250  0,300  0,275

 26,000 23,900  24,950

 347,000 340,000  343,500

 3,050
 0,811 0,283  0,547

 7,520 4,350  5,940

 24,600 21,600

 10,000 10,000  10,000

HIGIENIZACJA WAPNEM PALONYM

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 901.200  201.880

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 328,000 PPHP KAMROL W. 

Rogacki/Gospodarstw

o Rolne Kowalski 

Adam

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019043

 1

320

0008numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 450,000 PPHU Kamrol W. 

Rogacki/Gospodarstw

o rolne Kowalski 

Adam

 6,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028035

 2

120/6

0015numer obrębu geodezyjnego

3777



średnia 5 123,200 PPHU Kamrol W. 

Rogacki/Gospodarstw

o rolne Kowalski 

Adam

 1,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028035

 3

120/6

0015numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

672860017 /672860424

301638072

7642650559

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ŚR 

6233.31.2014.IV

2014-08-26

do:

od: 2014-08-26

2024-08-25

Starosta Pilski

ŚR6233.47.2011.I

V

2011-12-27

do:

od: 2011-12-27

2021-12-27

REKULTYWACJA 

KWATER 

SKŁADOWISKA

 71,770
 13,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,400  5,790

 0,342  0,452 0,528

 14,300 11,400

 0,998 0,660  0,867

 8,490 1,000  5,800

 0,703 0,05  0,335

 17,800 8,200  13,070
 163,000  188,000  176,300

 0,250  0,300  0,270

 8,830 6,700  7,560

 540,000 388,000  460,000

 6,150
 1,760 0,671  1,230

 7,110 5,060  6,070

 73,800 68,700

 10,000 8,800  9,500

Odwodnienie, higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 428.000  56.082

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 138,000 Tadych Aleksander  1,75

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019045

 1

351/11

Luchowo 21numer obrębu geodezyjnego

3778



średnia 1 129,000 Tadych Aleksander  2,06

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019045

 2

351/11

Luchowo 21numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 161,000 Tadych Aleksander  2,43

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019045

 3

211/7

11numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

64-840 BUDZYŃ, ul. STRAŻACKA 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2843430, 2843659

570055666

7660009206

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Budzyniu - 

oczyszczalnia w Wyszynach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.I-7647-15/09 2009-07-28

do:

od: 2009-07-28

2015-11-30

Starosta Chodzieski

 63,100
 21,950

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,800  6,580

 0,561  0,666 0,770

 25,200 18,700

 2,410 1,880  2,150

 100,000 100,000  100,000

 0,396 0,31  0,354

 17,700 15,700  16,700
 269,000  338,000  303,500

 0,582  0,964  0,773

 9,020 8,830  8,930

 540,000 417,000  478,500

 7,350
 1,560 0,080  0,820

 11,500 11,200  11,350

 65,700 60,500

 11,000 6,800  8,900

Wykrzystanie rolnicze

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 124.720  28.040

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 160,000 Michał Cabel  25,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028072

 1

39/6 Dąbkowice

numer obrębu geodezyjnego

3779



Organ wydający

67-400 WSCHOWA, ul. NOWOPOLNA 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 5401304, 5404713

080395387

9251922428

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SP. Z O.O. DŁUGIE STARE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 77,500
 8,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 8,400  8,950

 0,160  0,175 0,190

 8,900 7,800

 1,080 0,460  0,770

 5,000 5,000  5,000

 0,250 0,25  0,250

 5,000 5,000  5,000
 77,900  100,000  88,950

 0,500  0,650  0,325

 5,310 1,020  3,165

 159,000 145,000  152,000

 9,500
 0,620 0,490  0,555

 5,000 5,000  5,000

 85,600 69,400

 8,000 7,300  7,650

Stabilizacja beztlenowa

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 104.000  5.480

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 109,000 Irena i Adrzej Glapiak  1,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3013

30

3013035

 1

294/5

Drzeczkowonumer obrębu geodezyjnego

3780



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 2826339,2826339

367066434

6981845199

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ABŚ.6233.22.201

5

2015-08-26

do:

od: 2015-08-26

2025-08-25

Starosta Kosciański

 62,900
 20,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,820  4,340

 0,358  0,480 0,610

 22,000 17,400

 1,010 0,500  0,780

 22,500 1,000  11,200

 0,317 0,05  0,191

 22,000 4,670  14,890
 51,000  206,000  152,250

 0,250  0,510  0,330

 16,300 6,170  11,290

 596,000 192,000  475,000

 5,670
 2,500 0,910  1,110

 11,300 2,680  8,640

 85,900 37,600

 10,000 10,000  10,000

Higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 555.214  111.598

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 123,066 Gospodarstwo Rolne 

Grzegorz Ratajczak

 26,11

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026012

 1

5

Szołdrynumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 286,798 Gospodarstwo Rolne 

Grzegorz Ratajczak

 47,95

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026012

 2

3

Szołdrynumer obrębu geodezyjnego

3781



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

632411102

362262277

6652999317

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONˇ ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ W 

KAZIMIERZU BISKUPIM

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 62,400
 17,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,100  6,390

 0,510  0,519 0,520

 29,900 11,500

 2,410 1,680  2,080

 14,500 7,890  11,400

 0,560 0,05  0,320

 10,200 9,040  9,560
 153,000  172,000  162,000

 2,000  2,000  2,000

 29,200 14,100  22,900

 1 053,000 374,000  612,000

 6,810
 1,130 0,750  0,890

 11,700 3,000  7,720

 80,300 51,300

 7,900 6,600  7,400

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,228.440  218.290

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3782



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 2826339,2826339

367066434

6981845199

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ABŚ.6233.22.201

5

2015-08-26

do:

od: 2015-08-26

2025-08-25

Starosta Kosciański

 18,900
 7,980

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,060  2,590

 0,588  0,589 0,890

 8,060 7,890

 0,630 0,650  0,640

 5,490 1,000  3,250

 0,050 0,05  0,050

 17,600 17,100  17,350
 76,100  122,000  99,050

 0,250  0,250  0,250

 43,300 30,400  36,850

 410,000 337,000  373,500

 3,110
 0,533 0,595  0,564

 8,740 6,570  7,660

 21,400 16,400

 10,000 10,000  10,000

Higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 679.787  54.247

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 113,296 Gospodarstwo Rolne 

Leonard Rozynek

 6,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 1

212/3

Stare Tarnowonumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 76,291 Paweł Gawron 

Państwowe 

Gospodarstwo Lesne 

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo 

Konstantynowo, 

Leśnictwo Czempiń

 4,04

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 2

245

Jarogniewicenumer obrębu geodezyjnego

3783



lekka 1 40,413 Gospodarstwo Rolne 

Leonard Rozynek

 2,14

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 3

280/3

Stare Tarnowonumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 56,642 Gospodarstwo Rolne 

Leonard Rozynek

 3,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 4

280/4

Stare Tarnowonumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 128,409 Gospodarstwo Rolne 

Leonard Rozynek

 6,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 5

212/4

Stare Tarnowonumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 50,038 Gospodarstwo rolne 

Stefan Pańczak

 2,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026045

 6

265

Błociszewonumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 94,411 Gospodarstwo Rolne 

Leonard Rozynek

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 7

273/6

Stare Tarnowonumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 46,641 Paweł Gawron 

Państwowe 

Gospodarstwo Lesne 

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo 

Konstantynowo, 

Leśnictwo Czempiń

 2,47

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 8

240

Jarogniewicenumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 3,900 Gospodarstwo rolne 

Stefan Pańczak

 3,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026045

 9

264

Błociszewonumer obrębu geodezyjnego

3784



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

612874014/ 612874006

631258201

7861623752

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6.900

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3785



Organ wydający

62-300 WRZEŚNIA, ul. MIŁOSŁAWSKA 8

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 4362657

630196722

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 55,630
 16,980

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0   

 4,010

 0,360 0,500

 27,500

 1,960  1,090

 12,100  8,030

 0,400  0,270

 17,400  7,400
 181,000  131,750

 2,500  1,390

 9,480  3,600

 666,000  447,250

 6,160
 1,980  0,900

 16,700  10,220

 83,000

 9,600  5,500

fermentacja, odwodnienie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

tak tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 32,610 Rychlik Krzysztof  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3030

30

3030055

 1

105/1

30305_5,0341numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 986,100 Rosiński Janusz  23,01

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003025

 2

168

0017numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 319,000 Dariusz Bartos  10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003055

 3

16

0008numer obrębu geodezyjnego

3786



średnia 1 37,000 Tomasz Budniak  1,52

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003062

 4

101

0005numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 156,000 Tomasz Budniak  6,42

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003062

 5

61

0005numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 32,610 Rychlik Krzysztof  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3030

30

3030055

 6

93/2

303005numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 547,000 Tomasz Budniak  22,43

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003062

 7

63

0005numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 69,200 Tomasz Budniak  5,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003062

 8

108

0005numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 296,500 Marciniak Jarosław  6,92

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003025

 9

83,5

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 75,600 Tomasz Budniak  3,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003062

 10

103

0005numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 225,800 Marciniak Jarosław  5,27

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003025

 11

42/1

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia62-240 

Trzemeszno, 

ul. Cytrynowo 

23/1

1 102,920 Przybylski Grzegorz  4,24

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003095

 12

72

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 127,960 Marciniak Jarosław  4,17

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003025

 13

44/2

0003numer obrębu geodezyjnego

3787



średnia 1 186,000  Marciniak Jarosław  4,34

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003025

 14

45

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 540,000 Przybylski Grzegorz  14,35

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003095

 15

57

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 553,000 Dawid Labrenc  16,89

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003062

 16

6/1

300306_2,0007numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 75,400 Rosiński Janusz  1,76

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003025

 17

144

0017numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 171,500 Rychlik Krzysztof  5,24

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3030

30

3030055

 18

6

303005numer obrębu geodezyjnego

średnia62-240 

Trzemeszno, 

ul. Cytrynowo 

23/1

1 285,000 Przybylski Grzegorz  7,59

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003095

 19

55

0003numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

614270116 w.101,4270

000782273

7840003470

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Oczyszczalnia Kłecko

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3788



 76,700
 2,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,490  5,560

 0,650  0,650 0,660

 3,100 2,000

 3,010 0,663  1,830

 17,000 7,300  12,100

 2,200 0,25  0,340

 26,000 8,500  18,200
 253,000  425,000  339,000

 0,680  1,200  0,940

 3,110 2,270  2,690

 1 006,000 582,000  794,000

 5,630
 0,500 0,260  0,380

 26,000 6,300  16,100

 78,700 74,800

 7,300 7,100  7,200

zagęszczenie osadu płynnego na poletkach ociekowych

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 71.900  14.400

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 71,000 JAROSŁAW 

FRANKOWSKI

 4,29

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003055

 1

2

0007numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

63 2704513,2704513

302019365

6652988472

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3789



 16,310
 12,850

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  1,000

 0,380  0,420 0,450

 13,800 11,900

 0,690 0,630  0,660

 2,500 2,500  2,500

 0,030 0,02  0,020

 5,400 4,670  5,040
 65,200  101,000  83,100

 0,250  0,250  0,250

 34,300 23,500  28,900

 316,000 231,000  273,500

 1,000
 0,110 0,100  0,110

 8,690 6,280  7,490

 25,500 7,120

 12,700 12,100  12,400

składowanie w stawie osadowym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 111.600  16.100

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

77-400 ZŁOTÓW, ul. WODOCIĄGOWA 1A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2632525, 2633420

570231293

7671028360

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6220.1.1.2015 2015-02-04

do:

od: 2015-02-04

2025-01-31

STAROSTWO 

POWIATOWE  W  

ZŁOTOWIE

OS.7635/59/08 2008-07-10

do:

od: 2008-07-10

2017-08-27

Starosta Złotowski

3790



 49,230
 19,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,080  3,230

 0,380  0,450 0,051

 20,700 17,800

 2,770 2,330  2,520

 15,200 11,200  12,600

 0,720 0,42  0,580

 21,800 9,390  14,100
 295,000  393,000  334,000

 0,250  0,700  0,400

 12,900 11,100  11,870

 625,000 549,000  586,000

 3,440
 0,540 0,330  0,420

 21,600 17,900  20,200

 51,800 45,800

 12,300 10,400  11,470

stabilizacja, odwadnianie, higenizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,150.700  419.200

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 960,500 Piotr Osesek  4,83

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019093

 1

11/3

0014 (Wysoka Wielka)numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 154,200 Piotr Osesek  4,23

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019093

 2

33/1

0014 (Wysoka Wielka)numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 1 045,000 Jacel Popa

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3031

30

3031011

 3

509

0049 (Święta)numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

632711071/ 632711624

311019020

6661002045

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY W BABIAKU - GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3791



 60,500
 23,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,130  4,170

 0,400  0,440 0,480

 30,400 16,400

 2,170 2,040  2,110

 7,890 7,200  7,550

 0,130 0,11  0,120

 11,800 10,300  11,050
 76,600  79,900  78,250

 0,250  0,250  0,250

 10,900 7,550  9,230

 647,000 635,000  641,000

 4,210
 0,620 0,100  0,360

 10,400 9,200  9,800

 61,600 59,400

 12,300 7,200  9,750

prasa, higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 120.000  36.480

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 100,000 Zenon Olejnik

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3009

30

3009022

 1

176

0016 Maliniecnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

62-066 Granowo, ul. Poznańska 44

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

6144-72-001

411188681

9950099182

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3792



 16,400
 21,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  1,420

 0,270  0,330 0,390

 24,600 18,900

 1,040 0,890  0,960

 18,000 15,200  16,500

 0,420 0,03  0,230

 7,800 3,530  4,880
 44,600  81,800  60,300

 0,250  1,500  0,830

 32,700 28,800  30,200

 475,000 287,000  369,000

 1,900
 0,150 0,100  0,120

 6,890 2,500  4,860

 24,200 11,500

 12,700 12,200  12,500

stabilizacja tlenowa i odwadnianie mechaniczne

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 699.000  149.450

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 176,000 RKS GRANOWO  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3005

30

3005012

 1

79/1

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 160,000 RKS GRANOWO  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3005

30

3005012

 2

770

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 189,000 RKS Granowo  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3005

30

3005012

 3

336/5

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 203,000 RKS GRANOWO  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3005

30

3005012

 4

86/2

0003numer obrębu geodezyjnego

3793



Organ wydający

67-400 WSCHOWA, ul. NOWOPOLNA 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 5401304, 5404713

080395387

9251922428

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SP. Z O.O. DŁUGIE STARE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 51,150
 9,050

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,200  7,100

 0,078  0,154 0,230

 12,100 6,000

 1,990 0,460  1,225

 7,900 5,000  3,950

 0,280 0,25  0,140

 19,000 5,000  9,500
 41,300  177,000  109,150

 0,500  0,630  0,315

 14,200 3,600  8,900

 724,000 87,360  405,650

 8,000
 0,660 0,140  0,400

 9,580 5,000  4,790

 65,000 37,300

 9,200 7,800  8,500

Stabilizacja beztlenowa

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 234.000  14.900

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 234,000 Irena i Adrzej Glapiak  1,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3013

30

3013035

 1

294/5

Drzeczkowonumer obrębu geodezyjnego

3794



Organ wydający

62-060 STĘSZEW, ul. MOSIŃSKA 15

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 8134182, 8134182

630502975

7770006226

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 42,200
 21,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,700  4,550

 4,230  14,065 23,900

 28,900 13,500

 6,400 0,200  3,300

 11,000 7,000  9,000

 0,100 0,10  0,100

 46,000 12,000  29,000
 38,000  59,000  48,500

 0,100  1,600  0,850

 23,900 4,230  14,065

 1 160,000 880,000  1 020,000

 6,400
 0,400 0,090  0,245

 18,000 7,000  12,500

 70,100 14,300

 13,000 7,700  10,350

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 939.800  199.200

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 151,700 ZGKiM Stęszew  17,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3021

30

3021143

 1

składowisko- kwat. rekultywacja

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 706,700 Społ. Prod. Rol. 

Przetw. Hand. i Usług.

 20,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3021

30

3021144

 2

592

numer obrębu geodezyjnego

3795



Organ wydający

63-708 ROZDRAŻEW, ul. RYNEK 3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

627221379

250855185

6211693434

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków Rozdrażew

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 36,900
 14,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,020  3,180

 0,310  0,405 0,500

 14,600 14,100

 1,770 1,020  1,395

 17,400 16,000  16,700

 0,239 0,07  0,155

 12,700 11,100  11,900
 106,000  137,000  121,500

 2,500  2,500  2,500

 15,200 2,290  8,745

 568,000 432,000  500,000

 5,340
 0,410 0,100  0,291

 11,300 8,700  10,000

 51,400 22,400

 12,000 6,100  9,050

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 465.000  66.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 249,500 Patalas Konrad  4,02

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012052

 1

84

0008numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 21,500 Patalas Konrad  3,03

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012052

 2

215

0005numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 194,000 Zamyślomy Henryk  2,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012052

 3

13

0013numer obrębu geodezyjnego

3796



Organ wydający

62-700 TUREK, ul. POLNA 4

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

063 2800313, 2784151

311022883

6680000082

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PGKIM TUREK

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

DSR.VI.7660-18/1

0

2010-06-30

do:

od: 2010-06-30

2022-02-28

Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

O¦.6220.1.2012 2006-02-27

do:

od: 2006-02-27

2016-02-20

STAROSTWO 

POWIATOWE W TURKU

 53,300
 30,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,670  4,060

 1,300  1,480 1,800

 34,000 26,100

 3,450 3,190  3,310

 41,600 25,500  31,700

 2,250 0,49  1,110

 88,200 57,600  75,900
 252,000  395,000  302,000

 0,250  4,200  1,830

 4,230 3,790  3,990

 1 510,000 940,000  1 163,000

 4,450
 0,670 0,460  0,570

 29,600 24,000  26,600

 56,800 50,700

 10,600 7,800  8,800

Zagęszczanie, fermentacja w komorach OKF, odwadnianie na prasie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,804.100  810.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 63,800 Tobijas Edward  4,81

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 1

21

Skarżyn 0021numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 38,700 Kuchta Paweł  2,31

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 2

394/1, 396/1, 135

Będziechów 0001numer obrębu geodezyjnego

3797



lekka 1 142,900 Kuchta Paweł  4,78

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027092

 3

235, 319, 333

Marcjanów 0013numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 352,900 Loch Jan  20,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 4

238/1

Kamionka 0008numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 48,300 Tobijas Edward  1,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027052

 5

13

Skarżyn 0021numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 101,400 Śliwczyński Bogumił  3,58

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 6

12, 134, 156

Marcjanów 0013numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 156,200 Krotowski Andrzej  7,34

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027052

 7

114/3, 114/4, 114/5, 114/5, 114/1, 114/2, 

114/3

Czachulec Stary 0004numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 31,200 Tobijas Edward  2,35

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 8

24

Skarżyn 0021numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 106,400 Krotowski Andrzej  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 9

160, 208, 13, 15

Marcjanów 0013numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 159,600 Zawada Jerzy  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027062

 10

3/11, 13/1, 14/1, 126, 139, 159

Laski 0013numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 38,600 Loch Andrzej  1,29

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027092

 11

37

Tarnowa 0013numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 88,300 Kowalczyk Dariusz  2,56

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027022

 12

152/2, 82, 83

Bratuszyn 0004numer obrębu geodezyjnego

3798



lekka 1 66,100 Loch Jan  2,21

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027092

 13

28/3, 288, 20, 65, 340/2, 345/2

Felicjanów 0003numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 50,700 Wójcik Teresa  1,47

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027022

 14

141, 65

Bratuszyn 0004numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 17,200 Tobijas Edward  1,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 15

84

Skarżyn 0021numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 126,800 Śliwczyński Bogumił  4,79

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027052

 16

214, 222, 331

Marcjanów 0013numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 517,000 Tobijas Edward  1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 17

57

Skarżyn 0021numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 28,300 Zawada Jerzy  0,93

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027011

 18

86/8 86/12

Korytków 0009numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 500,100 Krotowski Andrzej  47,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027073

 19

27

Smaszew 0012numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 139,900 Krotowski Andrzej  4,68

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 20

14

Skarżyn 0021numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 149,500 Loch Andrzej  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027092

 21

232/3, 259, 260, 92

Tarnowski Młyn 0021numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 308,200 Krotowski Andrzej  15,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3027

30

3027042

 22

287, 516, 463, 529, 537

Żdżary 0013numer obrębu geodezyjnego

3799



Organ wydający

62-800 KALISZ, ul. NOWY ŚWIAT 2A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7696601, 7696602

001239045

6181352182

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA "PROSNA"

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

DSR.VI.7243.106.

2011

2012-05-07

do:

od: 2012-05-07

2022-05-06

Marszałek Woj. Wlkp.

SR-Ka-II-3/6620/8/

02

2002-07-12

do:

od: 2002-07-12

2012-05-07

WOJEWODA 

WIELKOPOLSKI

 46,600
 27,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,320  2,980

 0,390  0,530 0,800

 30,500 22,800

 2,800 1,800  2,300

 71,000 13,900  1,000

 0,560 0,19  0,382

 458,000 134,000  237,000
 159,000  247,000  201,000

 1,120  2,000  1,700

 17,200 6,030  12,400

 1 450,000 934,000  1 091,000

 3,630
 0,900 0,220  0,410

 41,700 10,000  23,100

 54,400 35,400

 12,300 9,400  11,600

FERMENTACJA, ODWADNIANIE, WAPNIOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 11,098.500  3,079.800

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka62-800 Kalisz, 

ul. Gościnna 

23/25

1 287,580 PRZEDSIEBIORSTW

O PRODUKCJI, 

HANDLU I USŁUG 

GRUNTPOL

 14,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3017

30

3017025

 1

28/2,28/14

0019 strzegowanumer obrębu geodezyjnego

3800



lekka63-330 

Dobrzyca, ul. 

KROTOSZYŃS

KA 46/2

1 560,640 ROLNICZY 

KOMBINAT 

SPÓŁDZIELCZY " 

NOWY ŚWIAT"

 25,96

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020032

 2

94/3,94/4,94/5,94/6,95/3,141/1

0011 Lutynianumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 776,220 Plesnierowicz Piotr  4,93

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007062

 3

116,127,131,798

0017 zakrzynnumer obrębu geodezyjnego

lekka62-800 Kalisz, 

ul. GOŚCINNA 

23/25

1 85,200 PRZEDSIEBIORSTW

O PRODUKCJI, 

HANDLU I USŁUG 

GRUNTPOL

 4,73

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3017

30

3017025

 4

337/1,337/2

0005 Droszewnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 130,680 Kurek Marek  5,97

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 5

512,513,514,515,516,518/1,955

0007 Kościelna Wieśnumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 139,360 Kurek Marek  6,57

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 6

85

0012 szkudłanumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 541,900 Grzelak Jacek  24,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007112

 7

73,77,95,96,377,377/4

0016 skarszewnumer obrębu geodezyjnego

lekka62-800 Kalisz, 

ul. Gościnna 

23/25

1 2 905,800 PRZEDSIEBIORSTW

O PRODUKCJI, 

HANDLU I USŁUG 

GRUNTPOL

 149,42

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3017

30

3017025

 8

69,73/2,78/15,84/2,89

0012 kościuszkównumer obrębu geodezyjnego

lekka62-800 Kalisz, 

ul. GOŚCINNA 

23/25

1 279,580 PRZEDSIEBIORSTW

O PRODUKCJI, 

HANDLU I USŁUG 

GRUNTPOL

 14,19

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3017

30

3017025

 9

90/4,105/1,181/2,182/2,183/6

0004 Chotównumer obrębu geodezyjnego

3801



lekka62-800 Kalisz, 

ul. Goscinna 

23/25

1 500,490 Przedsiębiorstwo 

Produkcji Handlu i 

Usług Gruntpol

 24,78

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3017

30

3017042

 10

23/11,23/12,23/13

0001 Będzieszynnumer obrębu geodezyjnego

lekka62-800 Kalisz, 

ul. Gościnna 

23/25

1 1 302,040 Przedsiębiorstwo 

Produkcji Handlu i 

Usług Gruntpol

 62,07

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3017

30

3017042

 11

55/12,57/1,57/2,105/9,105/10,235,238,241

0008 górznonumer obrębu geodezyjnego

lekka63-330 

Dobrzyca, ul. 

Krotoszyńska 

46/2

1 149,620 Rolniczy Kombinat 

Nowy Świat

 6,93

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020032

 12

84/1

0003 Fabianównumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 946,690 Marchwiak Jarosław  37,75

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020065

 13

1,2/2,7,42/1,42/3,43,53,113/2

0018 Piekarzewnumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 193,820 Grzelak Jacek  5,79

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007112

 14

97,110

0025 pólkonumer obrębu geodezyjnego

lekka62-800 

KALISZ, ul. 

GOŚCINNA 

23/25

1 929,050 PRZEDSIEBIORSTW

O PRODUKCJI, 

HANDLU I USŁUG 

GRUNTPOL

 47,16

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3017

30

3017025

 15

23/2,101,102,103/2

0011 gostyczynanumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 148,260 Grzelak Jacek  4,43

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007032

 16

27

0001 beznatkanumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 906,200 Michalak Sławomir  5,08

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007062

 17

737/4

0017 zakrzynnumer obrębu geodezyjnego

3802



lekka 1 25,180 Spółka 

Wodno-Ściekowa 

Prosna

 0,85

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 18

253/3,257/3

0009 kucharynumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 57,620 Walaszczyk Zbigniew  3,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007072

 19

47,48

0011 Mycielinnumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 1 086,290 Marchwiak Jarosław  35,03

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020065

 20

16,94,95,96,97,98,99,100,101,108,109,110,1

11,126

0010 Korzkwynumer obrębu geodezyjnego

średnia63-330 

Dobrzyca, ul. 

KROTOSZYŃS

KA 46/2

1 172,240 ROLNICZY 

KOMBINAT 

SPÓŁDZIELCZY " 

NOWY ŚWIAT"

 7,97

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020065

 21

13

0016 Nowa wieśnumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 25,960 Walaszczyk Zbigniew  1,44

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007072

 22

87

0015 teodorównumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 16,420 Walaszczyk Zbigniew  0,91

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007072

 23

930

0007 korzeniewnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

63-200 JAROCIN, ul. KASPRZAKA 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7473487, 7473480

250737209

6171721399

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OŚ.7644-19/02 2002-04-08

do:

od: 2002-04-08

2012-04-08

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

JAROCINIE

BŚ.6233.4.2015.P

R

2015-03-16

do:

od: 2015-03-16

2025-03-15

starostajarociński

BŚ.6220.2.2014.P

R

2014-04-01

do:

od: 2014-04-01

2020-03-31

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

JAROCINIE

3803



OŚ.7644-18/02 2002-06-11

do:

od: 2002-06-11

2001-06-11

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

JAROCINIE

R-BS.6233.12.201

5.PR

2015-06-18

do:

od: 2015-06-18

2025-03-15

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

JAROCINIE

BŚ.6220.10.2014.

FS

2014-12-31

do:

od: 2014-12-31

2020-03-31

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

JAROCINIE

 54,500
 27,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,300  3,200

 0,010  0,320 0,330

 28,900 19,400

 1,800 1,000  1,300

 25,000 25,000  25,000

 0,110 0,10  0,110

 16,800 5,000  17,000
 114,000  197,000  143,200

 5,000  5,000  5,000

 3,800 2,050  3,100

 409,000 158,000  300,200

 5,400
 1,040 0,062  0,460

 14,000 5,000  11,800

 83,000 31,300

 7,800 6,300  7,400

fermentacja odwodnienie higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 9,842.100  1,626.030

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 730,000 Adam Pawlicki  44,33

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3006

30

3006023

 1

84/4, 85/1, 77/1, 78/1, 79/4,

300602_5.0004numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 920,000 Gospodarstwo Rolne 

Grzegorz Zaworski

 36,32

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3006

30

3006045

 2

8/6, 13/2, 

22/2, 23/1, 24/1

300604_5.0016, 300604_5.0011numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 875,000 INTER-AGRI Sp. z 

o.o. Janusz Wojtczak

 64,97

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026033

 3

425, 426, 427, 428, 430, 467, 470, 471, 471, 

475, 491, 494/1, 494/2, 494/3, 496

302603_5.0004numer obrębu geodezyjnego

3804



średnia 1 250,000 Gospodarstwo Rolne 

Patryk Zaworski

 9,92

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3006

30

3006045

 4

89/5, 89/7,

300604_5.0016numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 935,000 INTER-AGRI Sp. z 

o.o. Janusz Wojtczak

 57,83

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3006

30

3006025

 5

11/8, 16/1, 

14/1, 

460, 456, 459, 458, 457,

300602_5.0010, 302603_5.0009numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 360,000 Gospodarstwo Rolne 

Krzysztof i Justyna 

Grześkowiak

 14,39

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3006

30

3006025

 6

319, 343/4, 348/2, 359/3, 361/2,

300602_5.0010numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

62-100 WĄGROWIEC, ul. JANOWIECKA 

100

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2622661, 2620126

570544997

7660006550

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.7647-81/08 2008-11-14

do:

od: 2008-11-14

2018-10-31

STAROSTWO 

POWIATOWE 

WĄGROWIEC

OS.6220.12.2016.

OS3

2016-10-04

do:

od: 2016-10-04

2018-10-31

STAROSTWO 

POWIATOWE 

WĄGROWIEC

OS.6220.8.2018.O

S3

2019-01-11

do:

od: 2019-01-11

2028-12-31

Starosta Wągrowiecki

3805



 36,175
 28,950

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,960  2,507

 0,295  0,330 0,380

 32,700 26,000

 1,230 0,488  0,877

 25,900 8,240  13,392

 0,572 0,17  0,382

 481,000 148,000  363,500
 90,900  217,000  165,975

 0,952  2,620  1,835

 24,100 10,100  18,325

 1 289,000 963,000  1 120,000

 3,180
 0,200 0,050  0,131

 17,000 6,660  10,840

 39,400 32,700

 12,900 12,400  12,625

po higienizacji tlenkiem wapniowym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6,738.900  1,859.590

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 570,000 Waldemar Pawlak  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 1

1

Siernikinumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 550,000 Waldemar Pawlak  9,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 2

1

Siernikinumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 122,690 Waldemar Pawlak  2,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 3

Pruścienumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 400,000 Waldemar Pawlak  2,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 4

426

Pruścienumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 420,000 Waldemar Pawlak  4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 5

165

Studzieniecnumer obrębu geodezyjnego

3806



średnia 3 317,000 Waldemar Pawlak  5,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 6

1

Siernikinumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 250,000 Waldemar Pawlak  4,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 7

1

Siernikinumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 417,900 Waldemar Pawlak  4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 8

427

Pruścienumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 700,000 Waldemar Pawlak  12,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 9

1

Siernikinumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 700,000 Waldemar Pawlak  12,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 10

1

Siernikinumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 400,000 Waldemar Pawlak  2,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 11

426

Pruścienumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 350,000 Waldemar Pawlak  2,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 12

427

Pruścienumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 315,000 Ernest Pawlak  3,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 13

165

Studzieniecnumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 570,000 Waldemar Pawlak  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 14

1

Siernikinumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 350,000 Waldemar Pawlak  2,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3016

30

3016023

 15

427

Pruścienumer obrębu geodezyjnego

3807



Organ wydający

Petryki, 42, 62-820 Stawiszyn

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

502675159

250608340

9680390877

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "AGROŻEL" Sp. z o. o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OŚ.6233.43.2015 2015-12-31

do:

od: 2015-12-31

2025-12-30

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

KALISZU

Oś.6233.21.2012 2012-10-17

do:

od: 2012-10-17

2022-10-16

STAROSTWO 

POWIATOWE W 

KALISZU

OŚ.6222.3.2015 2015-08-27

do:

od: 2015-08-27 STAROSTWO 

POWIATOWE W 

KALISZU

 53,900
 14,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,170  5,170

 0,430  0,430

 14,900

 2,910  2,910

 6,640  6,640

 0,21  0,210

 41,800  41,800
 94,500  94,500

 0,548  0,548

 7,690  7,690

 267,000  267,000

 0,560  0,560

 11,600  11,600

 53,900

 8,600  8,600

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 195.000  29.055

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 70,000 Marcin Zawiasa  3,63

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007095

 1

217

006 Petrykinumer obrębu geodezyjnego

3808



lekka 1 125,000 Janusz Roszak  8,29

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3007

30

3007072

 2

553/4,555/3

0016 Zamętynumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

62-650 Kłodawa, ul. Bierzwieńska 134

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

063/2730761

310006630

6660008146

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI  W  KŁODAWIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 34,300
 95,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 3,640

 0,800

 2,250

 130,000

 0,230

 10,500
 45,000

 10,000

 32,200

 325,000

 1,000

 25,000

 9,700

odwadnianie osadów na prasie, higienizacja osadu wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 136.700  130.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3809



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

067/2814140, 2814141

570210990

7641023748

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ŚR.6220.9.2015.I

V

2012-03-08

do:

od: 2012-03-08

2022-03-07

Starosta Pilski

ŚR.IV.7654-1/10/0

9

2009-12-14

do:

od: 2009-12-14

2019-12-14

Starosta Pilski

ŚR.6220.7.2016.I

V

2016-06-08

do:

od: 2016-06-08

2022-03-07

Starosta Pilski

 61,020
 21,180

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,080  4,930

 0,128  0,180 0,220

 22,500 19,100

 3,130 0,758  1,370

 5,000 5,000  5,000

 0,155 0,05  0,070

 25,000 25,000  25,000
 20,600  91,600  35,500

 0,500  0,972  0,580

 21,200 2,380  12,990

 227,000 112,000  155,170

 5,750
 0,953 0,078  0,460

 14,700 5,000  9,730

 87,900 44,200

 12,500 5,900  10,350

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 10,759.000  2,278.760

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia64-920 Piła, 

ul. Kazimierza 

Wielkiego 

17/U3

1 203,000 Gospodarstwo Rolne 

Sławomir Cyganek

 13,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001011

 1

464

0005numer obrębu geodezyjnego

3810



średniaKośćierzyn 

Mały, 89-310 

Łobżenica

5 850,000 Gospodarstwo Rolne 

Aleksander i Iwona 

Tadych

 9,82

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019044

 2

351/11

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia64-920 Piła, 

ul. Kazimierza 

Wielkiego 

17/U3

1 270,157 Gospodarstwo Rolne 

Sławomir Cyganek

 17,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001011

 3

204/1, 204/2, 207/2, 207/3

0004numer obrębu geodezyjnego

średnia64-920 Piła, 

ul. 

Powstańców 

Wlkp. 1A/4

5 509,750 Gospodarstwo Rolne 

Bogumiła Dulniawka

 2,54

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019022

 4

88

0005numer obrębu geodezyjnego

średniaKościerzyn 

Mały, 89-310 

Łobżenica

5 2 270,430 Gospodarstwo Rolne 

Aleksander i Iwona 

Tadych

 10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019044

 5

351/11

0021numer obrębu geodezyjnego

średniaZelgniewo, 49, 

64-810 

Kaczory

5 863,990 Józef Kusz  6,27

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019032

 6

197/2, 200/2, 194, 195

0012numer obrębu geodezyjnego

średnia64-920 Piła, 

ul. Kazimierza 

Wielkiego 

17/U3

1 392,490 Gospodarstwo Rolne 

Sławomir Cyganek

 29,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001032

 7

227/1, 228, 229, 230, 231/2, 237/5, 235/3, 

235/2, 238, 237/6

0004numer obrębu geodezyjnego

średnia64-920 Piła, 

ul. Kazimierza 

Wielkiego 

17/U3

1 612,270 Gospodarstwo Rolne 

Sławomir Cyganek

 39,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001011

 8

219, 214, 213, 212, 207/3, 207/2, 227/1, 

231/2, 235/3

0004numer obrębu geodezyjnego

3811



średnia64-920 Piła, 

ul. Kazimierza 

Wielkiego 

17/U3

1 372,500 Gospodarstwo Rolne 

Sławomir Cyganek

 30,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001011

 9

207/2, 207/3, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 

219, 204/1

0004numer obrębu geodezyjnego

średnia64-920 Piła, 

ul. Kazimierza 

Wielkiego 

17/U3

1 126,750 Gospodarstwo Rolne 

Sławomir Cyganek

 8,07

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001011

 10

30/2

0005numer obrębu geodezyjnego

średnia89-300 

Wyrzysk, ul. 

Szpitalna 18

5 1 096,820 Gospodarstwo Rolne 

Marek Szczęsny

 15,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019044

 11

117/3

0021numer obrębu geodezyjnego

średniaBrodna, 40, 

64-810 

Kaczory

5 876,640 Gospodarstwo Rolne 

Zbigniew Król

 4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019032

 12

208, 209, 210, 211, 212, 213

0001numer obrębu geodezyjnego

średnia89-300 

Wyrzysk, ul. 

Szpitalna 18

5 602,670 Gospodarstwo Rolne 

Marek Szczęsny

 3,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019022

 13

89

0005numer obrębu geodezyjnego

średnia64-920 Piła, 

ul. Kazimierza 

Wielkiego 

17/U3

1 409,755 Gospodarstwo Rolne 

Sławomir Cyganek

 28,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001032

 14

3, 12, 60/1, 60/2

0014numer obrębu geodezyjnego

średnia64-920 Piła, 

ul. Kazimierza 

Wielkiego 17/3

1 65,000 Gospodarstwo Rolne 

Sławomir Cyganek

 4,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001032

 15

250/9

0004numer obrębu geodezyjnego

3812



Organ wydający

63-600 KĘPNO, ul. WROCŁAWSKA 28

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

062/7822450, 7829974

250754952

6191753534

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 64,000
 19,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 7,280

 0,470

 1,940

 22,600

 0,370

 80,600
 259,000

 1,010

 3,640

 912,000

 0,660

 18,900

 9,400

odwadnianie i higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,050.000  394.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 1 793,000 IGOMA sp. z o.o.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 1

793/22, 794/17

numer obrębu geodezyjnego

3813



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

310231225

6671135687

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - OCZYSZCZALNIA LĄDEK

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 45,350
 32,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,400  2,550

 0,520  0,570 0,610

 38,300 26,900

 2,610 2,080  2,350

 23,900 21,000  22,450

 0,200 0,15  0,180

 21,000 20,600  20,800
 274,000  279,000  276,500

 0,250  1,330  0,790

 8,010 5,430  6,720

 1 360,000 1 190,000  1 275,000

 2,690
 0,470 0,320  0,400

 18,300 15,400  16,850

 53,500 37,200

 8,000 7,600  7,800

WAPNOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 17.400  5.220

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 13,200 Andrzej Orchowski  1,28

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3023

30

3023022

 1

97

L±deknumer obrębu geodezyjnego

3814



Organ wydający

64-400 MIĘDZYCHÓD, ul. Bolesława 

Chrobrego  24A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

095/7482041, 7483552

301993867

5951001438

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 71,000
 17,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,400  5,200

 0,350  0,540 0,730

 21,600 13,200

 2,560 2,300  2,430

 25,000 25,000  25,000

 0,310 0,10  0,210

 60,000 9,600  34,800
 162,000  207,000  185,000

 5,000  5,000  5,000

 5,000 2,100  3,550

 500,000 500,000  500,000

 10,000
 1,720 0,150  0,940

 180,000 6,900  93,450

 74,000 68,000

 7,500 7,200  7,350

ZAGĘSZCZANIE, STABILIZACJA BEZTLENOWA, ODWADNIANIE OKF

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,529.600  519.350

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 239,940 RZD Gorzyń  26,66

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3014

30

3014034

 1

17

0008 Muchocinnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 31,000 RZD Gorzyń  3,44

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3014

30

3014034

 2

35

008 Muchocinnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 94,000 RZD Gorzyń  10,44

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3014

30

3014034

 3

27/3, 28/1

016 Gorzycko Starenumer obrębu geodezyjnego

3815



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

302296745

7671697049

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OKONKU

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 34,300
 14,050

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,330  3,280

 0,241  0,385 0,529

 18,100 10,000

 0,500 0,500  0,500

 7,230 5,710  6,470

 0,500 0,20  0,348

 20,000 9,280  14,640
 45,100  65,700  55,400

 0,400  0,580  0,490

 21,700 16,600  19,150

 454,000 354,000  404,000

 4,230
 2,200 0,936  1,568

 5,900 5,690  5,795

 40,700 27,900

 10,000 10,000  10,000

odwadnianie, higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 25.000  2.500

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 25,000 ZGKiM  0,06

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3031

30

3031054

 1

306/2

139numer obrębu geodezyjnego

3816



Organ wydający

63-300 PLESZEW, ul. FABRYCZNA 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7421664, 7422968

250423184

6170013743

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z  O. O. w Pleszewie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6230.13.2012 2012-12-14

do:

od: 2012-12-14

2022-12-14

STAROSTA 

PLESZEWSKI

 30,000
 30,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,820  2,310

 0,310  0,380 0,430

 42,500 21,700

 1,810 0,900  1,380

 25,800 16,100  19,900

 0,780 0,19  0,430

 45,900 13,000  25,900
 115,000  208,000  150,000

 0,250  1,080  0,660

 15,700 12,300  14,000

 583,000 344,000  499,000

 2,790
 0,290 0,100  0,160

 35,500 17,000  26,300

 35,600 25,600

 12,400 12,300  12,300

FERMENTACJA,ODWADNIANIE,PRASOWANIE,WAPNOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 856.560  303.760

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 98,990 Obiekt Rolny Wszołów 

Sp. z o.o.

 8,96

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 1

343/1

 0005, Kajewnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 73,650 Obiekt Rolny Wszołów 

Sp. z o.o.

 8,96

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 2

343/1

0005, Kajewnumer obrębu geodezyjnego

3817



średnia 1 93,420 Obiekt Rolny Wszołów 

Sp. z o.o.

 10,91

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 3

345

0005, Kajewnumer obrębu geodezyjnego

średnia 2 35,000 ZUK

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020063

 4

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 27,600 ZUK

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020063

 5

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 78,120 Obiekt Rolny Wszołów 

Sp. z o.o.

 10,91

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 6

343/1,345

0005, Kajewnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 125,240 Obiekt Rolny Wszołów 

Sp. z o.o.

 8,96

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 7

343/1

0005, Kajewnumer obrębu geodezyjnego

średnia 2 26,800 ZUK

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020063

 8

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 29,860 ZUK

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020063

 9

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 125,980 Obiekt Rolny Wszołów 

Sp. z o.o.

 10,91

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 10

345

0005, Kajewnumer obrębu geodezyjnego

średnia 2 38,400 ZUK

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020063

 11

numer obrębu geodezyjnego

3818



średnia 1 103,500 Obiekt Rolny Wszołów 

Sp. z o.o.

 10,91

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 12

345,346,347

0005, Kajewnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

64-316 KUŚLIN, ul. BOCZNA 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

061/4473082

631279574

7881753966

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD OBSŁUGI  KOMUNALNEJ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.6341.62.2015 2015-12-07

do:

od: 2015-12-07

2025-12-24

Starosta Nowotomyski

 61,325
 16,750

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,330  3,895

 0,250  0,375 0,460

 24,100 12,900

 1,620 1,020  1,357

 18,600 9,930  15,607

 0,700 0,20  0,378

 26,900 13,300  22,750
 165,000  294,000  223,500

 0,250  0,900  0,413

 14,800 2,370  6,165

 921,000 660,000  811,250

 5,980
 1,010 0,300  0,665

 24,700 10,600  17,425

 77,100 51,900

 12,100 7,000  8,375

Proces mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, stabilizacja osadów ściekowych,

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 111.390  18.159

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 105,760 ROLNICZY 

KOMBINAT 

SPÓŁDZIELCZY

 9,13

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3015

30

3015012

 1

269/6, 148/15, 144/2 (Głuponie)

223, 265 (Kuślin)

0004-Głuponie, 0005- Kuślinnumer obrębu geodezyjnego

3819



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

614270116 w.101,4270

000782273

7840003470

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Oczyszczalnia Kłecko

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 76,900
 0,790

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,070  4,200

 0,360  0,430 0,500

 1,120 0,470

 1,990 0,340  1,160

 22,000 7,900  14,900

 2,200 0,25  1,200

 9,800 8,600  9,200
 268,000  440,000  354,000

 0,640  1,200  0,920

 3,240 2,810  3,020

 1 925,000 614,000  1 269,000

 5,330
 0,240 0,160  0,200

 173,000 6,900  89,900

 79,900 73,900

 7,200 6,500  5,800

zagęszczenie osadu płynnego w zagęszczaczu

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 309.000  61.800

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 303,000 JAROSŁAW 

FRANKOWSKI

 4,29

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003055

 1

2

0007numer obrębu geodezyjnego

3820



Organ wydający

64-800 Chodzież, ul. Słoneczna 25

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2552811, 2554658

000439820

7630003357

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA ZAKŁAD PRODUKCYJNY W 

CHODZIEŻY

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS-I-7647-6/08 2008-05-05

do:

od: 2008-05-05

2018-04-30

Starosta Chodzieski

 35,700
 16,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,850  4,930

 0,440  0,470 0,520

 17,900 15,400

 2,290 1,360  1,970

 1,000 1,000  1,000

 0,050 0,05  0,050

 26,500 13,300  20,500
 8,760  15,100  11,480

 0,250  0,250  0,250

 21,800 19,700  20,400

 323,000 212,000  273,000

 6,890
 0,570 0,162  0,364

 11,900 5,940  9,210

 39,100 33,800

 12,100 11,800  11,930

PRASOWANIE I WAPNIOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 102.000  17.076

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 33,000 Dreger Bogdan  1,72

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001032

 1

109

0008 Ratajenumer obrębu geodezyjnego

lekka64-800 

Chodzież, ul. 

Konstantynow

o 24

1 63,000 Pietrykowska Danuta  3,75

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001011

 2

107

0002 Konstantynowonumer obrębu geodezyjnego

3821



lekka 1 12,000 Dreger Bogdan  0,74

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3001

30

3001032

 3

110

0008 Ratajenumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

64-915 JASTROWIE, ul. WOJSKA 

POLSKIEGO 29

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2662809, 2662809

570347015

7650006347

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6233.4.2015 2015-02-17

do:

od: 2015-02-17

2025-02-01

Starosta Złotowski

 62,930
 18,770

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,110  5,510

 0,257  0,460 0,606

 27,500 13,400

 0,900 0,500  0,670

 14,100 10,500  11,970

 0,505 0,12  0,260

 10,100 2,500  6,240
 71,000  147,000  107,330

 0,250  0,500  0,340

 29,200 1,980  11,300

 569,000 221,000  441,330

 7,570
 2,160 0,581  1,210

 4,160 3,280  3,730

 87,100 18,400

 13,400 6,100  8,570

prasowanie na prasie taśmowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 655.000  93.370

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 150,000 PPHU Kamrol 

Wincenty Rogacki

 1,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3031

30

3031082

 1

176

0045numer obrębu geodezyjnego

3822



lekka 5 130,000 PPHU Kamrol 

Wincenty Rogacki

 1,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3031

30

3031082

 2

176

0045numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 200,000 PPHU Kamrol 

Wincenty Rogacki

 1,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3031

30

3031082

 3

81

0045numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 175,000 PPHU Kamrol 

Wincenty Rogacki

 1,57

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3031

30

3031082

 4

171

0045numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 512 10 01

411050586

6981722485

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA KOŚCIAN - Oczyszczalnia Ścieków Stare Oborzyska

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3823



 46,050
 36,850

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,230  1,365

 0,180  0,225 0,270

 40,000 33,700

 0,530 0,370  0,450

 13,000 10,500  11,950

 0,270 0,10  0,184

 10,100 9,490  9,795
 66,200  98,900  82,550

 0,250  1,110  0,680

 9,280 7,270  8,275

 646,000 449,000  547,500

 1,500
 0,100 0,100  0,100

 13,200 8,280  10,740

 48,500 43,600

 12,700 12,600  12,650

zagęszczanie osadu na poletkach osadowych, higienizacja na płycie osadczej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 12.000  4.422

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 12,000 Wędziński Michał 

Wędzińska Ewa

 1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011011

 1

172

301103_2.0005 Gryżynanumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

061/4419747

210410741

5961474084

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNE ZAKŁADY KOMUNALNE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3824



 52,100
 10,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,010  2,520

 0,380  0,480 0,580

 12,400 8,200

 1,660 1,100  1,380

 31,500 20,900  26,200

 0,190 0,17  0,330

 48,500 29,100  38,800
 182,000  274,000  228,000

 1,190  1,790  1,490

 12,200 8,000  10,100

 1 558,000 934,000  1 246,000

 3,030
 0,380 0,200  0,290

 22,400 14,800  18,600

 65,200 39,000

 9,200 8,600  8,900

STABILIZACJA TLENOWA; ODWADNIA NA PRASIE,  HIGIENIZACJA WAPNEM

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 20.400  2.650

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

64-810 KACZORY, ul. Chodzieska 14B

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

061/2842371 w.22

570521921

7641090466

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ŚR-IV-7653/5/200

4

2007-11-27

do:

od: 2007-11-27

2014-07-19

Starosta Pilski

ŚR.6233.22.2014.I

V

2014-07-15

do:

od: 2014-07-15

2024-07-14

Starosta Pilski

3825



 48,150
 24,850

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 1,000 1,000  1,000

 3,420  4,355

 0,234  0,306 0,379

 26,100 23,600

 1,210 0,826  1,018

 17,000 15,100  16,050

 0,378 0,14  0,257

 25,000 25,000  25,000
 137,000  149,000  143,000

 500,000  500,000  500,000

 22,400 6,370  14,385

 462,000 371,000  416,500

 5,290
 0,151 0,104  0,127

 11,300 7,600  9,450

 58,200 38,100

 12,400 12,300  12,350

Stabilizacja tlenowa w otwartej komorze fermentacji osadu, odwodnienie i higienizacja wapnem palony

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 262.550  64.720

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średniaMorzewo, 136, 

64-810 

Kaczory

1 80,550 Andrzej Misiak  6,69

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019032

 1

357,359, 360

0007numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 110,400 Andrzej Misiak  10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019032

 2

197/1, 207

0006numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 71,600 Andrzej Misiak  5,77

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019032

 3

192/1

0006numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

64-100 LESZNO, ul. LIPOWA 76

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 5298311,5298371

410021476

6970011697

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

3826



do:

od:

 55,050
 22,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,430  3,530

 0,220  0,425 0,630

 23,300 21,900

 2,530 1,250  1,890

 20,000 20,000  20,000

 0,440 0,25  0,345

 54,500 30,000  27,250
 168,000  169,000  168,500

 1,000  1,000  1,000

 7,280 2,200  4,740

 1 145,000 1 098,000  1 121,500

 3,630
 0    0    0   

 107,000 104,000  105,500

 57,000 53,100

 12,000 12,000  12,000

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 13,545.700  3,621.000

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 1 274,700 Zbigniew i  Barbara 

Tarka

 21,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

0812

08

0812035

 1

291/5

0001numer obrębu geodezyjnego

lekka 5 760,000 Łukasz tarka  11,72

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

0812

08

0812035

 2

106/1

0001numer obrębu geodezyjnego

lekka 5 130,000 Łukasz tarka  2,04

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

0812

08

0812035

 3

137

0001numer obrębu geodezyjnego

lekka 5 285,000 Karol Tarka  4,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

0812

08

0812035

 4

362

0001numer obrębu geodezyjnego

3827



Organ wydający

67-400 WSCHOWA, ul. NOWOPOLNA 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 5401304, 5404713

080395387

9251922428

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SP. Z O.O. DŁUGIE STARE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 16,650
 35,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,900  3,200

 0,220  0,245 0,270

 40,300 29,900

 0,920 0,760  0,840

 5,000 5,000  5,000

 0,250 0,25  0,250

 6,880 5,050  5,965
 63,000  66,000  64,700

 0,500  0,500  0,500

 29,400 25,700  27,550

 140,000 98,200  119,100

 3,500
 0,090 0,050  0,080

 5,000 5,000  5,000

 28,400 4,900

 12,000 11,800  11,900

Stabilizacja tlenowa

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 265.000  94.010

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 265,000 Piotrowski L. i E.  10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3013

30

3013035

 1

455

Drzeczkowonumer obrębu geodezyjnego

3828



Organ wydający

63-100 ŚREM, ul. PARKOWA 8

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 2830737

630957150

7850002101

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚREMIE SP. Z 

O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.7647-59/2002 2003-07-28

do:

od: 2003-07-28

2012-12-31

STAROSTA POWIATU 

ŚREMSKIEGO

OS 6230.13.2012 2013-01-03

do:

od: 2013-01-03

2022-12-31

Starosta Śremski

OS.6233.32.2014 2015-01-05

do:

od: 2015-01-05

2025-01-04

Starosta Śremski

 77,100
 31,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 51,000 0    25,000

 1,000  4,300

 0,300  0,600 1,700

 54,700 12,300

 2,400 0,200  1,400

 31,400 21,200  25,200

 0,460 0,10  0,230

 29,200 9,000  19,000
 82,800  336,000  173,000

 0,700  2,500  1,700

 31,900 1,800  15,200

 1 081,000 421,000  825,300

 7,800
 2,500 0,050  1,100

 21,800 7,200  13,000

 91,400 63,700

 13,000 6,800  9,100

OSADY PODDAWANE SĄ FERMENTACJI W WKF-ach, POTEM PRASOWANE NA PRASIE TAŚMOWEJ I 

HIGIENIZOWANE WAPNEM

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4,105.900  847.100

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średniaZbrudzewo, ul. 

Spółdzielcza 

9/1, 63-100 

Śrem

1 38,000 RSP 

Niesłabin-Zbrudzewo

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026043

 1

20/11-I

Zbrudzewonumer obrębu geodezyjnego

3829



średniaZbrudzewo, ul. 

Spółdzielcza 

9/1, 63-100 

Śrem

1 10,600 RSP 

Niesłabin-Zbrudzewo

 1,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026043

 2

20/11-II

Zbrudzewonumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 168,100 Gospodarstwo Rolne 

Jerzy Ignasiak

 1,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020032

 3

741/6

0001 Dobrzycanumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 149,900 Gospodarstwo Rolne 

Jerzy Ignasiak

 1,83

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020022

 4

62/18

0006 Pieruchynumer obrębu geodezyjnego

średniaZbrudzewo, ul. 

Spółdzielcza 

9/1, 63-100 

Śrem

1 25,100 RSP 

Niesłabin-Zbrudzewo

 3,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026043

 5

7-II

Zbrudzewonumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 609,500 Gospodarstwo Rolne 

Jerzy Ignasiak

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020032

 6

741/3

0001 Dobrzycanumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 530,900 Gospodarstwo Rolne 

Jerzy Ignasiak

 4,35

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020032

 7

741/5

0001 Dobrzycanumer obrębu geodezyjnego

średniaZbrudzewo, ul. 

Spółdzielcza 

9/1, 63-100 

Śrem

1 38,000 RSP 

Niesłabin-Zbrudzewo

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026043

 8

7-I

Zbrudzewonumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 609,500 Gospodarstwo Rolne 

Jerzy Ignasiak

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020032

 9

741/4

0001 Dobrzycanumer obrębu geodezyjnego

3830



średnia 3 531,900 Gospodarstwo Rolne 

Jerzy Ignasiak

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020032

 10

741/6

0001 Dobrzycanumer obrębu geodezyjnego

średniaZbrudzewo, ul. 

Spółdzielcza 

9/1, 63-100 

Śrem

1 38,000 RSP 

Niesłabin-Zbrudzewo

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026043

 11

20/4

Zbrudzewonumer obrębu geodezyjnego

średniaZbrudzewo, ul. 

Spółdzielcza 

9/1, 63-100 

Śrem

1 38,000 RSP 

Niesłabin-Zbrudzewo

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026043

 12

299

Niesłabinnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 409,800 Gospodarstwo Rolne 

Jerzy Ignasiak

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020022

 13

62/18

0006 Pieruchynumer obrębu geodezyjnego

średniaZbrudzewo, ul. 

Spółdzielcza 

9/1, 63-100 

Śrem

1 38,000 RSP 

Niesłabin-Zbrudzewo

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3026

30

3026043

 14

20/17

Zbrudzewonumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 340,900 Gospodarstwo Rolne 

Jerzy Ignasiak

 4,16

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020032

 15

741/6

0001 Dobrzycanumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

614278533, 4278533

301148110

7661965235

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

AQUANET MIEŚCISKO SP. Z O.O.(DAWNIEJ ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH WOKANEKS SP. Z O.O.)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6230.8.2012.O

S3

2012-07-02

do:

od: 2012-07-02

2022-05-31

STAROSTWO 

POWIATOWE 

WĄGROWIEC

3831



OS.6233.5.2017.O

S3

2017-04-12

do:

od: 2017-04-12

2027-03-31

STAROSTWO 

POWIATOWE 

WĄGROWIEC

 78,150
 2,895

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,390  8,695

 0,530  0,630 0,730

 5,260 0,530

 1,690 1,400  1,545

 13,700 10,000  11,850

 0,319 0,16  0,241

 9,200 5,000  7,100
 220,000  260,000  240,000

 2,500  2,500  2,500

 2,600 1,840  2,220

 683,000 580,000  631,500

 12,000
 0,303 0,050  0,177

 11,000 5,000  8,000

 92,700 63,600

 7,600 6,400  7,000

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 694.120  27.014

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Troszczyn, 42, 64-330 OPALENICA

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

614476610/4476611

632079707

7880007681

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

"KOMOPAL" SP. Z O TROSZCZYN

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.6341.4.2014 2014-03-14

do:

od: 2014-03-14

2024-03-14

Starosta Nowotomyski

3832



 77,070
 13,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,600  6,280

 0,430  0,500 0,580

 15,800 10,700

 2,090 1,710  1,930

 25,300 19,500  22,000

 0,790 0,32  0,580

 24,500 15,800  19,700
 247,000  275,000  262,000

 2,500  2,500  2,500

 2,740 2,130  2,420

 941,000 804,000  895,000

 6,640
 0,217 0,050  0,120

 21,400 13,900  16,500

 77,900 76,200

 7,000 6,800  6,900

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 927.250  120.540

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7414129,7414159

300744850

6080072630

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY SP. Z .O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3833



 36,000
 31,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,060  2,060

 0,207  0,207 0,207

 31,900 31,900

 0,960 0,960  0,960

 50,000 50,000  50,000

 0,100 0,10  0,100

 37,100 37,100  37,100
 144,000  144,000  144,000

 5,000  5,000  5,000

 5,000 5,000  5,000

 950,000 950,000  950,000

 2,060
 0,300 0,300  0,300

 30,500 30,500  30,500

 36,000 36,000

 11,000 11,000  11,000

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 27.000  8.600

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 27,000 I. Szofer  10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020022

 1

198/1

Broniszewicenumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

64-510 WRONKI, ul. RATUSZOWA 3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

067/2540163, 2540645

570524279

7630003624

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3834



 38,230
 24,730

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,780  3,950

 0,230  0,350 0,450

 33,300 16,300

 1,130 0,960  1,060

 12,200 9,200  10,730

 0,310 0,11  0,200

 47,300 15,000  27,900
 107,000  151,000  124,000

 0,660  0,768  0,730

 31,400 6,000  20,300

 635,000 456,000  550,670

 4,600
 0,180 0,050  0,100

 15,800 7,900  12,130

 60,100 17,200

 12,600 8,300  11,670

HIGIENIZACJA I ODWODNIENIE NA WIRÓWCE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,394.490  476.850

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 4 3 435,500 TECHNIKA sp. z o.o.  0,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3005

30

3005023

 1

4049,4051,4055

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Kiełczewo, ul. Polna 75, 64-000 Kościan

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 512-13-88

302300903

6981836013

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. - Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

AB¦.6233.26.2015 2015-09-28

do:

od: 2015-09-28

2025-09-28

STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.6220.3.2013 2013-03-15

do:

od: 2013-03-15

2023-03-15

Starosta Kościański

3835



 42,783
 25,233

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,040  2,580

 0,024  0,379 1,090

 34,700 18,600

 1,640 0,527  1,962

 19,000 7,240  17,040

 0,490 0,09  0,199

 29,000 8,170  25,528
 83,900  215,000  114,150

 0,738  2,000  1,190

 10,900 0,029  6,912

 365,000 194,000  292,500

 4,980
 0,120 0,040  0,053

 15,000 1,000  12,660

 63,100 10,300

 12,960 9,000  10,827

odwadnianie, stabilizacja i higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6,266.000  1,494.183

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 440,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 3,51

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 1

162

0008 Kawczynnumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 387,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 6,09

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 2

309

0028 Stare Oborzyskanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 214,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 4,52

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 3

46

0019 Srocko Wielkienumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 281,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 4,26

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 4

69

0012 Piechaninnumer obrębu geodezyjnego

3836



średnia 5 283,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 4,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 5

267

0028 Obrzyska Starenumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 278,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 4,52

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 6

268

0028 Stare Oborzyskanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 107,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 1,56

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 7

224

0028 Oborzyska Starenumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 52,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 3,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 8

73

0012 Piechanin, 0019 Srocko Wielkienumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 42,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 0,35

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 9

322

0028 Stare Oborzyskanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 703,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 6,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 10

282

0019 Srocko Wielkienumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 320,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 4,86

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 11

310

0028 Obrzyska Starenumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 155,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 1,24

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 12

166

0008 Kawczynnumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 140,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 2,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 13

263/2

0019 Srocko Wielkienumer obrębu geodezyjnego

3837



średnia 5 323,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 4,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 14

4/7

0012 Piechaninnumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 264,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 1,18

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 15

271

0028 Stare Oborzyskanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 95,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 1,45

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011023

 16

70

0012 Piechaninnumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 202,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 5,18

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 17

226

0010 Jarogniewicenumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 39,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 0,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 18

327

0028 Obrzyska Starenumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 386,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 3,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011025

 19

281

0019 Srocko Wielkienumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 525,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 8,04

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 20

323

0028 Obrzyska Starenumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 258,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 4,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 21

272

0028 Starev Oborzyskanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 254,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 4,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 22

202/4

0028 Stare Oborzyskanumer obrębu geodezyjnego

3838



średnia 5 347,000 Jarosław i Magdalena 

Ratajak

 6,69

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 23

202/6

0028 Stare Oborzyskanumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

62-130 GOŁAŃCZ, ul. LIPOWA 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2615119,2615119

570010617

7660013432

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 47,150
 13,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,750  4,570

 0,304  0,353 0,402

 16,700 10,000

 1,090 0,500  0,795

 6,470 5,980  6,225

 0,050 0,05  0,050

 15,200 12,900  14,050
 62,100  91,000  76,550

 0,250  0,300  0,275

 28,400 4,540  16,470

 527,000 368,000  447,500

 6,390
 2,500 0,510  1,505

 7,060 4,090  5,575

 72,000 22,300

 10,000 17,200  8,600

HIGIENIZACJA WAPNEM PALONYM

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 53.000  6.980

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 30,000 PPHU Kamrol W. 

Rogacki/Gospodarstw

o rolne Kowalski 

Adam

 0,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028035

 1

120/6

0015numer obrębu geodezyjnego

3839



średnia 5 28,000 PPHU Kamrol W. 

Rogacki/Gospodarstw

o rolne Kowalski 

Adam

 0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028035

 2

120/6

0015numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

366226166

9231704591

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 62,200
 16,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,300  5,200

 0,330  0,500 0,650

 21,000 12,400

 2,210 1,500  1,800

 13,000 5,550  8,500

 0,390 0,09  0,200

 25,000 12,300  16,900
 117,000  206,000  144,000

 0,500  0,800  0,500

 12,300 4,780  8,700

 966,000 507,000  673,000

 6,120
 1,530 0,190  0,600

 16,500 8,720  11,900

 71,600 54,800

 12,300 7,600  10,800

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 789.000  134.800

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 57,000 Firlej Hieronim  1,44

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3029

30

3029012

 1

33

0015 Popowo Starenumer obrębu geodezyjnego

3840



średnia 1 140,000 Kwaczyński Robert  3,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3029

30

3029012

 2

2783

0018 Przemętnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 126,000 Firlej Hieronim  2,92

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011053

 3

2

0013 Morownicanumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 273,000 Stępczak Dariusz  6,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3029

30

3029012

 4

323

0003 Blotnicanumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 52,000 Kwaczyński Robert  1,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3029

30

3029012

 5

431

0014 Perkowonumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 126,000 Wróblewski 

Przemysław

 2,66

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3029

30

3029012

 6

891

0010 Kluczewonumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 5496096 / 5496674

300191479

9231625555

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ŁABIŃSCY S. J. - zakładowa oczyszczalnia ścieków Bucz-Dębina

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3841



 82,600
 15,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 7,210

 0,550

 2,150

 4,780

 0,077

 24,900
 92,100

 0,480

 2,200

 300,000

 0,100

 16,600

 6,500

zagęszczanie, odwodnienie na prasie, stabilizacja tlenowa, suszenie naturalne, higienizowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5.000  5.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3,500  1,17

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3029

30

3029012

 1

321

Sączkowonumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

62 7617636,7617639

250449982

6181001761

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3842



 65,000
 25,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 6,350

 0,370

 0,205

 22,000

 0,267

 17,700
 211,000

 2,500

 8,290

 576,000

 0,141

 17,400

 7,900

STABILIZACJA TLENOWA ODWODNIENIE NA PRASIE HIGIENIZACJA WAPNEM PALONYM

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 166.000  30.710

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 168,000 Bożena Zmyślona  4,18

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3020

30

3020052

 1

229/1

0004numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

302296745

7671697049

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OKONKU

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3843



 55,000
 12,140

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,720  4,785

 0,368  0,386 0,404

 17,400 6,880

 1,190 0,643  0,916

 25,600 11,300  18,450

 0,932 0,31  0,620

 25,200 10,700  17,950
 179,000  259,000  219,000

 0,790  0,790  0,790

 20,100 4,760  12,430

 945,000 783,000  864,000

 6,850
 2,500 0,587  1,544

 9,470 7,150  8,310

 74,200 35,800

 10,000 8,100  9,050

odwadnianie, higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 45.000  7.830

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 45,000 ZGKiM  0,17

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3031

30

3031054

 1

306/2

139numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

65 512 10 01

411050586

6981722485

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA KOŚCIAN - Oczyszczalnia Ścieków Stare Oborzyska

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3844



 44,900
 24,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,920  4,215

 0,340  0,380 0,420

 27,100 21,800

 1,590 1,230  1,410

 12,400 12,100  12,250

 0,270 0,22  0,245

 15,400 12,200  13,800
 105,000  114,000  109,500

 0,250  0,250  0,250

 15,360 9,630  12,465

 587,000 522,000  554,500

 5,510
 0,680 0,310  0,495

 11,900 11,000  11,450

 50,900 38,900

 12,600 12,500  12,550

osad stabilizowany tlenowo, odwadniany na prasie, higienizowany wapnem, mieszany z mat. strukturaln.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 194.000  47.433

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 110,000 Klupsz Leszek  2,64

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 1

48

301103_2.0004-Darnowonumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 83,000 Klupsz Leszek, 

Klupsz Grażyna

 4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3011

30

3011032

 2

26/1 106

301103_2.0004-Darnowonumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

614270116 w.101,4270

000782273

7840003470

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Oczyszczalnia Kłecko

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3845



 75,700
 2,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,040  6,800

 0,680  0,710 0,750

 3,600 0,470

 2,450 1,390  1,920

 19,000 9,400  14,200

 0,310 0,17  0,340

 17,000 9,000  13,000
 251,000  334,000  292,000

 0,610  0,800  0,700

 3,720 3,160  3,440

 796,000 580,000  688,000

 7,610
 0,270 0,210  0,240

 10,000 6,400  8,200

 80,100 71,300

 7,400 7,200  7,300

zagęszczenie osadu płynnego w zagęszczaczu

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 177.500  35.500

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 177,500 JAROSŁAW 

FRANKOWSKI

 4,29

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3003

30

3003055

 1

2

0007numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2569148/ 67 256 9

301634097

7632115669

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3846



 36,650
 22,330

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  4,350

 0,420  0,460 0,500

 36,000 8,660

 2,220 0,350  1,290

 8,230 2,500  5,370

 0,110 0,02  0,063

 11,000 17,000  14,000
 42,600  150,000  96,300

 0,250  0,250  0,250

 50,000 1,400  25,700

 552,000 207,000  379,500

 7,690
 0,210 0,130  0,170

 16,000 9,890  12,950

 73,200 0,100

 12,400 6,000  9,200

Workownica typu Drawimad, składowanie na składowiskach kompostowania osadów ściekowych

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 0.000  0.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

77-400 ZŁOTÓW, ul. LEŚNA 7

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2651100, 2651100

572091376

7671568292

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI GMINY ZŁOTÓW SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3847



 73,950
 11,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 7,070  6,195

 0,380  0,585 0,490

 11,400 12,000

 2,540 1,630  2,085

 16,800 15,900  16,350

 0,440 0,16  0,300

 36,900 16,500  26,700
 160,000  172,000  166,000

 0,250  1,030  0,640

 2,760 2,760  2,760

 871,000 842,000  856,500

 5,320
 1,340 0,790  1,065

 20,300 12,600  16,450

 75,100 72,800

 7,400 6,400  6,950

Stabilizacja w KS, odwadnianie i higenizacja na prasie taśmowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 100.000  11.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 100,000 Zdzisław Kowalski  4,31

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3019

30

3019043

 1

250/1

Walentynowonumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

LIGOTA, 59A, 63-507 KOBYLA GÓRA

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

062 7316393

250568793

6221015339

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. GMINY KOBYLA GÓRA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

B¦.6233.18.2015 2016-01-11

do:

od: 2016-01-11

2025-12-31

STAROSTWO 

OSTRZESZOWSKIE

3848



 9,990

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 2,200

 0,560

 2,350

 5,390

 0   

 4,190
 1,660

 0   

 1,690

 19,000

 1,590

 7,250

osuszanie na poletkach osadowych

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 18.000  9.990

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 18,000 Dolata Bartłomiej  9,57

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3018

30

3018042

 1

45, 46

0006 Ligotanumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

64-840 BUDZYŃ, ul. STRAŻACKA 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2843430, 2843659

570055666

7660009206

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Budzyniu - 

oczyszczalnia w Wyszynach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.I-7647-15/09 2009-07-28

do:

od: 2009-07-28

2015-11-30

Starosta Chodzieski

3849



 63,100
 21,950

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,800  6,580

 0,561  0,666 0,770

 25,200 18,700

 2,410 1,880  2,150

 100,000 100,000  100,000

 0,396 0,31  0,354

 17,700 15,700  16,700
 269,000  338,000  303,500

 0,582  0,964  0,773

 9,020 8,830  8,930

 540,000 417,000  478,500

 7,350
 1,560 0,080  0,820

 11,500 11,200  11,350

 65,700 60,500

 11,000 6,800  8,900

Wykorzystanie rolnicze.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 40.000  7.980

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 45,000 Michał Cabel  25,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3028

30

3028072

 1

39/6

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

67 2552223, 2552223

301802459

7632120765

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

DSR-II-2.7243.1.1

51.2012

2012-12-18

do:

od: 2012-12-18

2022-12-17

Marszałek woj. Wlkp.

3850



 69,630
 12,930

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,280  4,870

 2,480  3,460 4,490

 14,900 11,900

 2,580 0,400  1,187

 29,400 20,300  24,900

 934,000 578,00  724,670

 0,670 0,240  0,440
 0,250  0,870  0,460

 0,300  0,490  0,380

 2,100 1,290  1,570

 13,700 7,900  10,370

 5,290
 5,290 4,280  4,870

 323,000 185,000  251,330

 74,200 65,900

 9,000 6,100  7,400

odwodnienie i higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 455.000  59.400

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 1 10,000 Justyna Pieńkowska  0,46

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3002

30

3002022

 1

174/5

300202_2.0002.174/5numer obrębu geodezyjnego

ciężka 1 445,000 PHU Rol-Big Sp. z 

o.o.

 25,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3002

30

3002022

 2

68/18; 67

300202_2.0001.68/18; 300202_2.0001.67numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

61 43 73 190

631258098

7891721548

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA NEKLA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3851



 12,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 6,970

 0,623

 2,560

 17,200

 0,232

 20,500
 336,000

 1,170

 2,620

 1 150,000

 2,580

 14,000

 5,800

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 470.000  90.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3010

30

3010032

 1

323, 324

numer obrębu geodezyjnego

średnia 4 470,000 EKOL Patrycja 

Skowronek

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

0409

04

0409022

 2

numer obrębu geodezyjnego

3852



Dział 6. Rejestr wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy zwolnionych z obowiązku 

uzyskania zezwolenia

a) Pozwolenia zintegrowane

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 DSR-II-1.7222.54.2017 , Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

17-08-2018 od 17-08-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100316  250,0000

130208  2,0000

150101  5,0000

150102  10,0000

150103  1,0000

150110  0,0500

150202  30,0000

161001  2 000,0000

161002  100,0000

170402  3,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 DSR-II-1.7222.12.2017 Gospodarstwo Rolne 

Leszek Szudrowicz

Tłukawy, 33, 64-630 

Ryczywół

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

12-06-2018 od 12-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110  0,5000

150202  0,0100

150203  0,0100

160213  0,0350

3853



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 DSR-II-1.7222.15.2018 Ferma Drobiu Jacek 

Sobieraj

Borów 5, 62-860 

Opatówek

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

11-05-2018 od 11-05-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 ABŚ.6222.6.2018 POLSKI KONCERN 

MIĘSNY DUDA S. A.

, ul. KŁOBUCKA 25, 026  

- WARSZAWA

STAROSTA RAWICKI 13-11-2018 od 13-11-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204  8 000,0000  8 000,0000

020299  600,0000

150101  100,0000

150102  100,0000

150103  20,0000

160117  80,0000

160213  0,4500

160214  4,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 DSR-II-2.7222.53.2017 ZAKŁAD 

KOMUNALNY W 

POBIEDZISKACH

62-010 POBIEDZISKA, 

ul. POZNAŃSKA 58

WOJEWODA 

WIELKOPOLSKI

26-01-2018 od 26-01-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130208  0,0500

150102  0,1000

150110  0,0050

160107  0,0050

160213  0,0050

3854



191212  5,0000

Zbieranie

kod odpadów

130208

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

170380

170405

170410

170411

170506

170601

170603

170604

170605

180108

180109

191201

3855



191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

200101

200102

200111

200119

200121

200123

200125

200126

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200180

200199

200201

200307

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100101  30,0000R3

100102  20,0000R3

101115  30,0000R5

170101  1 000,0000R5

170102  1 000,0000R5

170107  2 000,0000R5

170504  4 000,0000R5

3856



190503  20,0000R3

190805  80,0000R3

200202  300,0000R3

200202  2 000,0000R5

200307  100,0000R12

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190501  100,0000D5

190502  100,0000D5

190801  150,0000D5

190802  200,0000D5

190805  600,0000D5

190901  100,0000D5

190902  50,0000D9

190904  50,0000D5

191212  150,0000D5

200203  100,0000D5

200301  9 000,0000D5

200302  150,0000D5

200303  600,0000D5

200304  100,0000D5

200306  50,0000D5

200307  100,0000D5

200399  500,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 DSR-II-2.7222.7.2018 MIĘDZYGMINNE 

SKŁADOWISKO 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

Toniszewo, ul. dawniej 

GRUNWALDZKA 2 

Wągrowiec , 62-104 

Pawłowo Żońskie

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

02-03-2018 od 02-03-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  0,0300

130205  0,0200

160107  0,0100

160113  0,0100

160121  0,0100

3857



160213  0,2000

160601  0,0200

190802  0,2000

190805  5,0000

190812  5,0000

Zbieranie

kod odpadów

170101

170102

170181

170201

170203

170302

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170504

170508

190814

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191209

200101

200102

200110

200111

200134

200138

200139

200140

200199

200202

3858



Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100903  400,0000R14

100908  300,0000R14

100910  50,0000R14

170101  1 500,0000R14

170102  1 500,0000R14

170103  10,0000R14

170107  50,0000R14

170181  1 600,0000R14

170504  2 500,0000R14

170508  500,0000R14

191209  50,0000R14

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190501  5,0000D5

190502  5,0000D5

190503  22,0000D5

190599  10,0000D5

190604  10,0000D5

190606  5,0000D5

190801  250,0000D5

190802  400,0000D5

190805  30,0000D5

190901  80,0000D5

190902  80,0000D5

190903  1,0000D5

190904  1,0000D5

190905  1,0000D5

190906  1,0000D5

190999  5,0000D5

200202  10,0000D5

200203  50,0000D5

200301  34 000,0000D5

200302  25,0000D5

200303  50,0000D5

200304  10,0000D5

200306  10,0000D5

200307  100,0000D5

3859



200399  100,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 7 DSR-II-1.7222.33.2017 FERMY DROBIU 

WOŹNIAK SP. Z O.O.

ŻYLICE, 35A, 63-900 

RAWICZ

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

02-03-2018 od 02-03-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106  19 879,2000

160213  0,2000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 8 OŚ.6222.1.2014 Furmix Waknor p. z 

o.o. sp.k.

26-804 Biały Dwór, 16A  STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

11-06-2018 od 11-06-2018

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020102  7 200,0000R3

020199  1 200,0000R3

020201  1 200,0000R3

020202  7 200,0000R3

020203  3 000,0000R3

020204  3 000,0000R3

020299  1 200,0000R3

020304  3 000,0000R3

020380  5 000,0000R3

020381  1 200,0000R3

020399  1 200,0000R3

020480  2 500,0000R3

020501  3 000,0000R3

020599  3 000,0000R3

020601  3 000,0000R3

020699  3 000,0000R3

020704  3 000,0000R3

020799  3 000,0000R3

160306  3 000,0000R3

160380  5 000,0000R3

3860



190801  1 500,0000R3

190809  3 600,0000R3

191212  10,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 9 OS.6222.1.2014 Amcor Flexibles 

Złotów Sp. z o.o.

77-400 ZŁOTÓW, ul. ZA 

DWORCEM 8

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

14-06-2018 od 14-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  100,0000

030399  300,0000

070213  800,0000

080312  350,0000

080313  100,0000

080314  150,0000

080315  100,0000

080318  0,5000

080409  20,0000

120199  600,0000

130307  1,0000

150101  300,0000

150102  200,0000

150103  400,0000

150104  300,0000

150107  2,0000

150110  40,0000

150111  2,0000

150202  200,0000

150203  100,0000

160213  0,5000

160214  0,1000

160216  100,0000

160306  500,0000

170101  250,0000

170102  20,0000

170202  5,0000

170407  20,0000

170411  25,0000

3861



190802  10,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

080312  250,0000R2

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 10 DSR-II-2.7222.9.2018 "ZZO Olszowa" Sp. z 

o.o. (dawniej 

"INWESTOR-KĘPNO" 

SP.ZO.O.)

Olszowa, ul. 

Bursztynowa 55, 63-600 

KĘPNO

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

17-08-2018 od 17-08-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101  4 000,0000

150101  4 000,0000

150102  5 000,0000

150102  4 000,0000

150103  100,0000

150103  1 000,0000

150104  500,0000

150104  1 000,0000

150105  500,0000

150105  2 000,0000

150107  100,0000

150107  4 000,0000

150110  100,0000

150110  1,0000

150111  1,0000

150111  100,0000

160103  300,0000

160103  300,0000

160117  100,0000

160118  100,0000

160119  50,0000

160213  500,0000

160214  500,0000

160601  10,0000

160602  10,0000

160603  5,0000

3862



160604  10,0000

160605  10,0000

170101  1 500,0000

170102  1 500,0000

170107  1 500,0000

170181  1 500,0000

170203  200,0000

170402  400,0000

170405  800,0000

170407  400,0000

190501  2 500,0000

190501  10 000,0000

190503  4 500,0000

190503  14 350,0000

190599  20 500,0000

191201  5 000,0000

191201  4 000,0000

191202  2 500,0000

191202  1 500,0000

191202  400,0000

191203  350,0000

191203  1 000,0000

191203  1 000,0000

191204  4 000,0000

191204  800,0000

191204  5 000,0000

191205  350,0000

191205  3 500,0000

191205  500,0000

191206  1,0000

191206  10,0000

191207  600,0000

191207  1 000,0000

191207  250,0000

191208  400,0000

191208  500,0000

191208  500,0000

191209  2 000,0000

191210  600,0000

191210  3 000,0000

191210  7 000,0000

3863



191211  100,0000

191211  200,0000

191212  3 000,0000

191212  1 500,0000

191212  20 000,0000

191212  22 400,0000

200101  4 000,0000

200101  4 000,0000

200110  1 000,0000

200110  1 000,0000

200111  1 000,0000

200111  1 000,0000

200139  4 000,0000

200139  4 000,0000

200140  1 000,0000

200140  1 000,0000

200199  4 000,0000

200199  4 000,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020103  1 500,0000R3

020380  1 500,0000R3

020601  500,0000R3

020704  500,0000R3

020780  1 500,0000R3

030101  500,0000R3

030105  500,0000R3

101208  2 000,0000R12

150101  4 000,0000R12

150102  4 000,0000R12

150103  500,0000R3

150104  500,0000R12

150105  500,0000R12

150106  6 000,0000R12

150109  500,0000R12

160103  500,0000R5

160306  500,0000R3

160380  500,0000R3

170101  2 000,0000R5

170101  1 000,0000R5

3864



170101  500,0000R5

170101  2 000,0000R12

170102  2 000,0000R5

170102  2 000,0000R12

170102  500,0000R5

170102  1 000,0000R5

170103  500,0000R5

170103  300,0000R5

170103  2 000,0000R12

170103  200,0000R5

170107  2 000,0000R5

170107  500,0000R5

170107  2 000,0000R12

170107  500,0000R5

170180  2 000,0000R12

170181  1 000,0000R5

170181  500,0000R5

170181  2 000,0000R12

170182  2 000,0000R12

170504  2 000,0000R5

170504  500,0000R5

190599  20 500,0000R12

190801  500,0000R3

190802  500,0000R3

190805  1 000,0000R3

191201  4 000,0000R12

191201  600,0000R3

191204  4 000,0000R12

191207  600,0000R3

191209  10 000,0000R5

191212  4 000,0000R12

200101  4 000,0000R12

200108  5 000,0000R3

200110  1 000,0000R12

200111  1 000,0000R12

200138  300,0000R3

200139  4 000,0000R12

200140  1 000,0000R12

200199  4 000,0000R5

200201  5 000,0000R3

200202  1 000,0000R5

3865



200202  5 000,0000R5

200203  2 000,0000R12

200301  34 500,0000R12

200302  1 000,0000R3

200303  500,0000R3

200304  500,0000R3

200304  500,0000R3

200306  500,0000R3

200307  3 000,0000R12

200399  4 000,0000R12

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190501  10 000,0000D5

190503  10 000,0000D5

190599  15 000,0000D5

191209  10 000,0000D5

191212  22 400,0000D8

191212  25 000,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 11 DSR-II-1.7222.59.2017 ODLEWNIA ŻELIWA 

ŚREM S.A.

63-100 ŚREM, ul. 

STASZICA 1

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

03-07-2018 od 03-07-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  30,0000

080111  30,0000

080112  40,0000

080117  5,0000

080118  5,0000

100903  4 200,0000

100906  115,0000

100908  32 000,0000

100910  13 800,0000

100980  570,0000

100999  37 877,0000

120101  2 300,0000

120103  2,0000

3866



120113  1,5000

120121  7,0000

130110  40,0000

130205  12,0000

150110  30,0000

150203  8,0000

Zbieranie

kod odpadów

160117

170405

191202

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020110  250,0000R4

100316  1,0000R4

100804  2,0000R4

100903  75,0000R5

100908  850,0000R5

100980  570,0000R4

100999  35 000,0000R4

101012  1,0000R4

120101  2 300,0000R4

120102  2 000,0000R4

120103  10,0000R4

120113  1 000,0000R4

120121  20,0000R4

120199  4 500,0000R4

150104  10,0000R4

160117  2 500,0000R4

160118  30,0000R4

170401  100,0000R4

170402  1,0000R4

170405  42 000,0000R4

170407  150,0000R4

190102  70,0000R4

191001  5 000,0000R4

191002  5,0000R4

191202  7 500,0000R4

191203  50,0000R4

200140  15,0000R4

3867



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 12 DSR-II-2.7222.76.2017 ALTVATER PIŁA SP. Z 

O.O.

64-920 PIŁA, ul. 

ŁĄCZNA 4a

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

31-01-2018 od 31-01-2018

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100903  3 500,0000R5

101010  150,0000R5

101208  150,0000R5

160103  150,0000R5

170101  1 200,0000R5

170102  500,0000R5

170103  500,0000R5

170107  1 200,0000R5

170180  250,0000R5

170181  1 100,0000R5

170504  800,0000R5

190902  100,0000R5

191209  1 500,0000R5

200202  1 200,0000R5

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

040209  40,0000D5

101380  100,0000D5

101381  25,0000D5

101382  150,0000D5

120121  50,0000D5

160304  190,0000D5

168102  200,0000D5

168202  300,0000D5

170182  500,0000D5

170202  50,0000D5

170506  30,0000D5

170604  250,0000D5

170802  260,0000D5

170904  1 000,0000D5

190501  5 000,0000D5

3868



190502  2 000,0000D5

190503  10 000,0000D5

190599  2 000,0000D5

190699  1 200,0000D5

190801  400,0000D5

190802  900,0000D5

190901  100,0000D5

191212  40 000,0000D5

200203  2 000,0000D5

200302  700,0000D5

200303  1 200,0000D5

200306  500,0000D5

200307  2 000,0000D5

200399  150,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 13 DSR-II-2.7222.29.2016 ALTVATER PIŁA SP. Z 

O.O.

64-920 PIŁA, ul. 

ŁĄCZNA 4a

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

14-06-2018 od 14-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  5,0000

160213  0,4000

160214  5,0000

190501  19 550,0000

190503  8 300,0000

190503  5 400,0000

190599  12 900,0000

190599  18 400,0000

190599  12 000,0000

190599  12 000,0000

190599  8 400,0000

190599  18 400,0000

191202  1 500,0000

191202  1 500,0000

191203  500,0000

191203  500,0000

191212  15 000,0000

191212  23 000,0000

3869



191212  15 300,0000

191212  23 500,0000

191212  19 980,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

191212  23 500,0000R12

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190501  19 550,0000D13

190599  18 400,0000D13

190599  12 000,0000D13

191212  23 000,0000D8

191212  15 000,0000D8

200301  30 000,0000D13

200301  23 000,0000D8

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 14 DSR-II-1.7222.55.2017 "SINTUR" SP. Z O.O. SZADÓW PAŃSKI 34, 

62-700 TUREK

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

21-02-2018 od 21-02-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110106  20,0000

110115  2,0000

110199  3,5000

130208  0,3000

150101  1,5000

150102  0,5000

150103  0,5000

150110  1,0000

150202  5,0000

150203  2,0000

160213  0,3000

160214  1,0000

160506  0,2000

190205  100,0000

190806  1,0000

3870



190813  200,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 15 DSR-II-1.7222.75.2017 VOLKSWAGEN 

POZNAŃ SP. Z O.O.

61-060 POZNAŃ, ul. 

WARSZAWSKA 349

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

29-06-2018 od 10-12-2014

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100325  25,0000

100326  150,0000

101003  2 500,0000

101008  55 000,0000

101010  1 000,0000

120104  10 000,0000

120121  10,0000

130105  1 200,0000

130110  15,0000

150202  150,0000

150203  200,0000

160216  0,5000

161104  300,0000

190814  60,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 16 DSR-II-2.7222.19.2017 Ferma Drobiu 

Pakosław s.c.

Józefowo, 32, 64-310 

Lwówek

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

22-01-2018 od 22-01-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106  6 362,0000

160213  0,3000

3871



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 17 WŚ.6222.23.2018.XIV "SCHUR FLEXIBLE 

POLAND"  SP.ZO.O.

BOGUCIN, ul. PILOTÓW  

12, 62-006 KOBYLNICA

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

23-07-2018 od 23-07-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  2 400,0000

080111  250,0000

080113  250,0000

080117  450,0000

080409  20,0000

120104  50,0000

130205  10,0000

150101  40,0000

150102  250,0000

150103  300,0000

150104  50,0000

150105  3,0000

150106  50,0000

150110  70,0000

150202  35,0000

150203  15,0000

160213  2,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 18 DSR-II-1.7222.14.2017 Ferma Drobiu Arnold 

Stasiakiewicz

Nowe Tłoki, 11, 64-200 

Wolsztyn

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

21-02-2018 od 21-02-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,1000

3872



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 19 OŚ-7645/01/19/2005/2

006

RZEŹNIA MRÓZ SP. Z 

O.O.

BORZĘCICZKI, 29A, 

63-720 KOŹMIN WLKP.

 STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

07-05-2018 od 07-05-2018 do 

09-08-2016

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106  2 500,0000

020201  5 123,0000

020202  3 000,0000

020204  3 950,0000

020280  3,0000

130208  0,4000

150101  2,0000

150102  5,0000

150110  0,0800

150202  0,5000

150203  0,5000

160213  0,0700

170101  20,0000

170102  20,0000

170405  20,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 20 OSL.6222.3.2017 PRZEDSIĘBIORSTW

O WIELOBRANŻOWE 

ARPO K. SPALONY 

SP. J.

DŁUGA WIEŚ II NR 50, 

62-820 STAWISZYN

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

26-04-2018 od 26-04-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101  1,0000

150102  1,0000

150103  0,5000

150104  0,1000

150106  1,0000

150110  0,1000

150202  0,2000
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150203  0,2000

160117  5,0000

160118  1,5000

160213  0,0500

160214  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 21 DSR-II-2.7222.47.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZK. SP. Z O.O. W 

ŚREMIE

63-100 ŚREM, ul. 

PARKOWA 6

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

09-10-2018 od 09-10-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205  0,2000

130206  0,2000

150101  500,0000

150102  400,0000

150103  200,0000

150104  500,0000

150105  100,0000

150106  100,0000

150107  600,0000

150109  200,0000

150110  0,1000

150202  0,1000

160103  6,0000

160107  0,1000

160209  0,2000

160213  0,3000

160214  3,0000

160215  0,2000

160216  2,0000

160602  0,5000

160603  0,5000

160604  0,4000

160605  0,5000

191201  500,0000

191202  200,0000

3874



191203  200,0000

191204  500,0000

191205  600,0000

191207  200,0000

191208  50,0000

Zbieranie

kod odpadów

040221

040222

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

160103

160213

160214

160215

160216

160601

200101

200102

200108

200110

200111

200121

200123

200132

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

200201

200307

Odzysk
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masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100101  300,0000R14

100105  20,0000R14

100201  250,0000R14

100202  250,0000R14

100906  3 000,0000R14

100908  3 000,0000R14

100912  2 400,0000R14

100999  500,0000R14

101003  30,0000R14

101006  30,0000R14

101008  30,0000R14

101012  10,0000R14

101314  20,0000R14

170101  1 500,0000R14

170102  1 300,0000R14

170103  900,0000R14

170107  600,0000R14

170180  100,0000R14

170181  800,0000R14

170182  100,0000R14

170504  1 500,0000R14

170506  1 500,0000R14

170508  50,0000R14

170802  50,0000R14

170904  500,0000R14

190604  500,0000R14

190606  500,0000R14

190802  50,0000R14

190805  500,0000R14

190902  50,0000R14

191209  200,0000R14

200108  1 000,0000R14

200201  1 000,0000R14

200202  1 500,0000R14

200303  1 100,0000R14

200306  500,0000R14

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów
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020101  20,0000D5

020102  10,0000D5

020103  150,0000D5

020104  50,0000D5

020106  10,0000D5

020107  30,0000D5

020183  10,0000D5

020201  10,0000D5

020202  10,0000D5

020203  20,0000D5

020204  500,0000D5

020282  10,0000D5

020301  10,0000D5

020302  10,0000D5

020303  10,0000D5

020304  30,0000D5

020305  100,0000D5

020380  50,0000D5

020381  50,0000D5

020382  10,0000D5

020401  30,0000D5

020402  10,0000D5

020403  100,0000D5

020480  10,0000D5

020501  100,0000D5

020502  100,0000D5

020580  10,0000D5

020601  100,0000D5

020602  10,0000D5

020603  100,0000D5

020680  100,0000D5

020701  10,0000D5

020702  20,0000D5

020703  10,0000D5

020704  100,0000D5

020705  50,0000D5

020780  50,0000D5

030101  50,0000D5

030105  100,0000D5

030181  200,0000D5

030182  50,0000D5
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030301  10,0000D5

030302  10,0000D5

030305  10,0000D5

030307  100,0000D5

030310  10,0000D5

030311  50,0000D5

030380  10,0000D5

030381  10,0000D5

040101  10,0000D5

040102  10,0000D5

040105  10,0000D5

040107  30,0000D5

040109  10,0000D5

040209  20,0000D5

040210  100,0000D5

040220  100,0000D5

040221  500,0000D5

040222  500,0000D5

040280  10,0000D5

150203  10,0000D5

160112  10,0000D5

160216  10,0000D5

160304  10,0000D5

160306  10,0000D5

160380  300,0000D5

161102  10,0000D5

161104  10,0000D5

161106  10,0000D5

168001  10,0000D5

168102  10,0000D5

168202  10,0000D5

170101  600,0000D5

170102  400,0000D5

170103  200,0000D5

170107  300,0000D5

170180  300,0000D5

170181  300,0000D5

170182  100,0000D5

170201  20,0000D5

170202  50,0000D5

170203  20,0000D5
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170380  250,0000D5

170405  1 000,0000D5

170411  50,0000D5

170506  800,0000D5

170508  200,0000D5

170604  50,0000D5

170802  150,0000D5

170904  500,0000D5

190501  500,0000D5

190502  500,0000D5

190801  400,0000D5

190802  500,0000D5

191212  15 000,0000D5

200202  1 000,0000D5

200203  2 000,0000D5

200301  25 000,0000D5

200302  500,0000D5

200303  600,0000D5

200304  200,0000D5

200306  200,0000D5

200307  500,0000D5

200399  600,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 22 DSR-II-2.7222.8.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZK. SP. Z O.O. W 

ŚREMIE

63-100 ŚREM, ul. 

PARKOWA 6

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

26-03-2018 od 26-03-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205  0,2000

130206  0,2000

150101  500,0000

150102  400,0000

150103  200,0000

150104  500,0000

150105  100,0000

150106  100,0000
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150107  600,0000

150109  200,0000

150110  0,1000

150202  0,1000

160103  6,0000

160107  0,1000

160209  0,2000

160213  0,3000

160214  3,0000

160215  0,2000

160216  2,0000

160602  0,5000

160603  0,5000

160604  0,4000

160605  0,5000

191201  500,0000

191202  200,0000

191203  200,0000

191204  500,0000

191205  600,0000

191207  200,0000

191208  50,0000

Zbieranie

kod odpadów

040221

040222

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

160103

160213

160214

160215

160216

160601

200101

200102
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200108

200110

200111

200121

200123

200132

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

200201

200307

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100101  300,0000R14

100105  20,0000R14

100201  250,0000R14

100202  250,0000R14

100906  3 000,0000R14

100908  3 000,0000R14

100912  2 400,0000R14

100999  500,0000R14

101003  30,0000R14

101006  30,0000R14

101008  30,0000R14

101012  10,0000R14

101314  20,0000R14

170101  1 500,0000R14

170102  1 300,0000R14

170103  900,0000R14

170107  600,0000R14

170180  100,0000R14

170181  800,0000R14

170182  100,0000R14

170504  1 500,0000R14

170506  1 500,0000R14

170508  50,0000R14
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170802  50,0000R14

170904  500,0000R14

190604  500,0000R14

190606  500,0000R14

190802  50,0000R14

190805  500,0000R14

190902  50,0000R14

191209  200,0000R14

200108  1 000,0000R14

200201  1 000,0000R14

200202  1 500,0000R14

200303  1 100,0000R14

200306  500,0000R14

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

020101  20,0000D5

020102  10,0000D5

020103  150,0000D5

020104  50,0000D5

020106  10,0000D5

020107  30,0000D5

020183  10,0000D5

020201  10,0000D5

020202  10,0000D5

020203  20,0000D5

020204  500,0000D5

020282  10,0000D5

020301  10,0000D5

020302  10,0000D5

020303  10,0000D5

020304  30,0000D5

020305  100,0000D5

020380  50,0000D5

020381  50,0000D5

020382  10,0000D5

020401  30,0000D5

020402  10,0000D5

020403  100,0000D5

020480  10,0000D5

020501  100,0000D5
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020502  100,0000D5

020580  10,0000D5

020601  100,0000D5

020602  10,0000D5

020603  100,0000D5

020680  100,0000D5

020701  10,0000D5

020702  20,0000D5

020703  10,0000D5

020704  100,0000D5

020705  50,0000D5

020780  50,0000D5

030101  50,0000D5

030105  100,0000D5

030181  200,0000D5

030182  50,0000D5

030301  10,0000D5

030302  10,0000D5

030305  10,0000D5

030307  100,0000D5

030310  10,0000D5

030311  50,0000D5

030380  10,0000D5

030381  10,0000D5

040101  10,0000D5

040102  10,0000D5

040105  10,0000D5

040107  30,0000D5

040109  10,0000D5

040209  20,0000D5

040210  100,0000D5

040220  100,0000D5

040221  500,0000D5

040222  500,0000D5

040280  10,0000D5

150203  10,0000D5

160112  10,0000D5

160216  10,0000D5

160304  10,0000D5

160306  10,0000D5

160380  300,0000D5
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161102  10,0000D5

161104  10,0000D5

161106  10,0000D5

168001  10,0000D5

168102  10,0000D5

168202  10,0000D5

170101  600,0000D5

170102  400,0000D5

170103  200,0000D5

170107  300,0000D5

170180  300,0000D5

170181  300,0000D5

170182  100,0000D5

170201  20,0000D5

170202  50,0000D5

170203  20,0000D5

170380  250,0000D5

170405  1 000,0000D5

170411  50,0000D5

170506  800,0000D5

170508  200,0000D5

170604  50,0000D5

170802  150,0000D5

170904  500,0000D5

190501  500,0000D5

190502  500,0000D5

190801  400,0000D5

190802  500,0000D5

191212  15 000,0000D5

200202  1 000,0000D5

200203  2 000,0000D5

200301  25 000,0000D5

200302  500,0000D5

200303  600,0000D5

200304  200,0000D5

200306  200,0000D5

200307  500,0000D5

200399  600,0000D5

3884



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 23 DSR-II-2.7222.20.2018 ZAKŁAD  USŁUG  

KOMUNALNYCH   

SP.ZO.O.

62-070 DOPIEWO, ul. 

WYZWOLENIA 15

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

14-06-2018 od 14-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  0,0400

130205  0,1690

150203  0,0000

160103  10,0000

160107  0,0070

160117  0,0000

160122  2,2000

160213  0,0020

160214

160601  0,2000

160604  2,0000

Zbieranie

kod odpadów

191306

200101

200102

200108

200110

200111

200121

200134

200136

200138

200139

200140

200141

200201

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010102  15 000,0000R5

010408  15 000,0000R5
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010409  15 000,0000R5

010412  15 000,0000R5

010412  16 400,0000R5

010413  15 000,0000R5

010481  15 000,0000R5

020380  16 400,0000R3

020780  16 400,0000R3

100903  15 000,0000R5

100908  15 000,0000R5

100910  15 000,0000R5

100912  15 000,0000R5

101006  15 000,0000R5

101008  15 000,0000R5

101010  15 000,0000R5

101208  15 000,0000R5

101382  15 000,0000R5

160103  15 000,0000R5

161104  15 000,0000R5

170101  200,0000R14

170101  15 000,0000R5

170102  500,0000R14

170102  15 000,0000R5

170103  15 000,0000R5

170107  15 000,0000R5

170107  500,0000R14

170180  15 000,0000R5

170181  15 000,0000R5

170504  16 400,0000R5

170504  3 000,0000R14

170506  16 400,0000R5

170508  15 000,0000R5

170802  50,0000R14

170904  50,0000R14

190503  16 400,0000R3

190802  200,0000R14

190805  1 000,0000R14

190902  15 000,0000R5

190906  15 000,0000R5

191209  15 000,0000R5

200202  16 400,0000R5

200202  300,0000R14
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Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190501  3 000,0000D5

190503  6 000,0000D5

190801  120,0000D5

190802  200,0000D5

190805  1 200,0000D5

190999  60,0000D5

191209  5 000,0000D5

191212  23 000,0000D5

200203  300,0000D5

200301  15 000,0000D5

200302  20,0000D5

200303  1 000,0000D5

200304  10,0000D5

200306  10,0000D5

200307  300,0000D5

200399  50,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 24 DSR-II-2.7222.40.2018 ZWIĄZEK 

KOMUNALNY GMIN 

"CZYSTE MIASTO, 

CZYSTA GMINA"

62-800 KALISZ, ul. 

PLAC ŚW. JÓZEFA 5

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-08-2018 od 30-08-2018

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020104  2 000,0000R12

150101  4 000,0000R12

150102  5 000,0000R12

150103  1 500,0000R12

150104  5 000,0000R12

150105  2 500,0000R12

150106  10 000,0000R12

150107  5 000,0000R12

150109  1 000,0000R12

170201  1 000,0000R12

170202  1 000,0000R12

170203  2 000,0000R12
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191201  1 000,0000R12

191202  2 000,0000R12

191203  500,0000R12

191204  2 500,0000R12

191205  2 500,0000R12

191207  2 000,0000R12

191208  1 000,0000R12

191210  2 500,0000R12

191212  3 000,0000R12

200101  1 000,0000R12

200102  2 000,0000R12

200110  700,0000R12

200111  700,0000R12

200138  500,0000R12

200139  1 500,0000R12

200140  2 500,0000R12

200199  5 000,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 25 DSR-II-2.7222.40.2018 ZWIĄZEK 

KOMUNALNY GMIN 

"CZYSTE MIASTO, 

CZYSTA GMINA"

62-800 KALISZ, ul. 

PLAC ŚW. JÓZEFA 5

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-08-2018 od 30-08-2018

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020103  2 000,0000R3

020107  1 000,0000R3

020380  1 000,0000R3

020381  200,0000R3

020382  200,0000R3

020480  200,0000R3

030101  500,0000R3

030105  700,0000R3

030301  700,0000R3

150103  100,0000R3

160380  600,0000R3

190801  3 000,0000R3

190805  10 000,0000R3

191207  500,0000R3
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200108  5 000,0000R3

200201  15 000,0000R3

200302  10 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 26 DSR-II-2.7222.40.2018 ZWIĄZEK 

KOMUNALNY GMIN 

"CZYSTE MIASTO, 

CZYSTA GMINA"

62-800 KALISZ, ul. 

PLAC ŚW. JÓZEFA 5

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-08-2018 od 30-08-2018

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

200307  3 000,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 27 DSR-II-2.7222.40.2018 ZWIĄZEK 

KOMUNALNY GMIN 

"CZYSTE MIASTO, 

CZYSTA GMINA"

62-800 KALISZ, ul. 

PLAC ŚW. JÓZEFA 5

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-08-2018 od 30-08-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212  3 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 28 DSR-II-2.7222.75.2017 ZWIĄZEK 

KOMUNALNY GMIN 

"CZYSTE MIASTO, 

CZYSTA GMINA"

62-800 KALISZ, ul. 

PLAC ŚW. JÓZEFA 5

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

16-01-2018 od 16-01-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101  1 000,0000

150102  2 000,0000

150104  500,0000

150105  200,0000

150107  2 000,0000

3889



150110  5,0000

160103  200,0000

160209  0,5000

160210  10,0000

160211  10,0000

160212  0,5000

160213  1,0000

160214  50,0000

160215  100,0000

160601  54,0000

160602  50,0000

160603  50,0000

160604  50,0000

160605  50,0000

168001  20,0000

170101  4 000,0000

170102  2 500,0000

170103  900,0000

170107  10 000,0000

170410  5,0000

170411  200,0000

190503  23 100,0000

190599  31 000,0000

191201  1 000,0000

191202  1 000,0000

191203  800,0000

191204  1 000,0000

191205  500,0000

191206  0,2000

191207  800,0000

191208  2 500,0000

191211  50,0000

191212  13 000,0000

191212  43 000,0000

191212  18 000,0000

3890



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 29 DSR-II-2.7222.18.2018 Chemat sp. z o.o. 

(dawniej CHEMAT 

JACEK 

WŁODARCZYK, 

ZBIGNIEW 

ULANOWSKI S.J.)

62-500 KONIN, ul. 

KOLSKA 82A

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

17-08-2018 od 17-08-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113  0,0100

150101  200,0000

150102  0,0100

150104  0,0100

150107  0,0100

150110  300,0000

150203  0,0200

160213  0,0010

170405  0,0500

190299  2 000,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010506  20 000,0000R2

050799  20 000,0000R2

070104  100,0000R2

070108  200,0000R2

070504  900,0000R2

070604  900,0000R2

160114  1 000,0000R2

160115  1 000,0000R2

160305  200,0000R2

161001  500,0000R2

161002  500,0000R2

3891



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 30 DSR-II-2.7222.44.2018 Chemat sp. z o.o. 

(dawniej CHEMAT 

JACEK 

WŁODARCZYK, 

ZBIGNIEW 

ULANOWSKI S.J.)

62-500 KONIN, ul. 

KOLSKA 82A

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

29-11-2018 od 29-11-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113  0,0100

150101  200,0000

150102  0,0100

150104  0,0100

150107  0,0100

150110  300,0000

150203  0,0200

160213  0,0010

170405  0,0500

190299  2 000,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010506  20 000,0000R2

050799  20 000,0000R2

070104  100,0000R2

070107  20 000,0000R2

070108  200,0000R2

070504  900,0000R2

070604  900,0000R2

160114  1 000,0000R2

160115  1 000,0000R2

160305  200,0000R2

161001  500,0000R2

161002  500,0000R2

3892



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 31 DSR-II-2.7222.38.2017 AGRO POULTRY 

COMPANY SP.ZO.O.

60-315 POZNAŃ, ul. 

GRUNWALDZKA 115

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

21-03-2018 od 21-03-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106  2 812,0000

150102  0,0300

150107  0,0300

150110  0,0300

160213  0,1000

180203  0,0100

180208  0,0100

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 32 DSr-II-1.7222.140.2016 Ferma Drobiu WEKO 

sp. z o.o.

Moszczanka 96, 63-440 

Raszków

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

29-03-2018 od 29-03-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106  55 400,0000

160213  0,2000

160214  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 33 DSR-II-1.7222.136.201

6

Ferma Drobiu WEKO 

sp. z o.o.

Moszczanka 96, 63-440 

Raszków

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

04-05-2018 od 04-05-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106  33 000,0000

160213  0,2000

3893



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 34 OS.6223.2.2018 MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTW

O ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O.

64-100 LESZNO, ul. 

SPÓŁDZIELCZA 12

URZĄD MIASTA LESZNA 10-08-2018 od 10-08-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318  0,2000

100101  9 000,0000

100105  900,0000

120101  2,0000

120102  2,0000

120103  0,5000

120109  0,1000

130205  0,8000

150101  2,0000

150102  2,0000

150202  0,5000

150203  20,0000

160103  2,0000

160107  0,0500

160211  2,0000

160213  1,0000

160214  1,0000

160215  0,5000

160216  0,5000

160506  0,0500

160601  0,5000

160602  0,1000

161106  100,0000

168001  0,0100

170101  200,0000

170107  30,0000

170405  50,0000

170504  50,0000

170604  50,0000

170904  50,0000

190802  10,0000

3894



190901  5,0000

190905  5,0000

190906  900,0000

191306  900,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 35 DSR-II-2.7222.30.2016 "AGRI PLUS"  

SP.ZO.O.

61-854 POZNAŃ, ul. 

MARCELIŃSKA 92/94

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

19-06-2018 od 19-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104  2,0000

020106  10 060,0000

020110  5,0000

020180  0,5000

020181  1,5000

020182  70,0000

020199  0,5000

130113  0,2000

130208  0,1500

150101  0,1000

150102  0,2000

150103  0,1000

150104  0,5000

150105  0,0200

150106  0,5000

150107  0,1500

150109  0,0500

150110  0,3200

150111  0,2000

150202  0,1000

150203  0,1000

160213  0,1000

160601  0,0300

168101  0,0010

168102  0,1000

180201  0,5000

180202  0,0100

180207  0,0010

3895



180208  0,1000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 36 DSR-II-1.7222.24.2018 SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

DROBIARSKIE 

ANDRZEJ 

BOROWSKI

KOŹMIN WLKP., ul. 

WIERZBOWA 29, 

63-720 KOŻMIN WLKP.

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

10-05-2018 od 10-05-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0900

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 37 DSR-II-1.7222.24.2018 SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

DROBIARSKIE 

ANDRZEJ 

BOROWSKI

KOŹMIN WLKP., ul. 

WIERZBOWA 29, 

63-720 KOŻMIN WLKP.

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

10-05-2018 od 10-05-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0900

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 38 DSR-II-2.7222.10.2018 LIDER USŁUG 

KOMUNALNO  - 

SAMORZĄDOWYCH 

SP.Z.O.O. (dawniej 

Usługi Komunalne 

Sp.zo.o.)

63-000 ŚRODA WLKP., 

ul. WIOSNY LUDÓW 3

WOJEWODA 

WIELKOPOLSKI

08-06-2018 od 08-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318  0,0000

130206  0,1000

150101  10,0000

150102  10,0000

3896



150104  10,0000

150105  10,0000

150107  10,0000

150109  10,0000

150202  0,0100

150203  10,0000

160103  500,0000

160107  0,0100

160213  0,0010

160601  2,0000

160602  1,0000

160603  1,0000

160604  1,0000

191201  10,0000

191202  10,0000

191203  10,0000

191204  10,0000

191205  10,0000

191212  100,0000

Zbieranie

kod odpadów

030307

150101

150102

150104

150105

150107

150109

160103

160213

160601

160602

160603

160604

200108

200110

200111

200133

200134

200138

200139

3897



200141

200199

200201

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010102  1 945,5000R5

010408  1 945,5000R5

010409  1 945,5000R5

010412  29 958,0000R5

010412  2 334,6000R5

010413  2 334,6000R5

010481  1 945,5000R5

020380  19 972,0000R5

020780  19 972,0000R5

100101  19 972,0000R5

100102  19 972,0000R5

100180  29 958,0000R5

100903  1 556,4000R5

100906  2 140,0500R5

100908  2 140,0500R5

100910  972,7500R5

100912  972,7500R5

101006  2 918,2500R5

101008  2 918,2500R5

101010  972,7500R5

101208  2 334,6000R5

101382  1 945,5000R5

160103  663,8000R5

161104  2 918,2500R5

170101  2 918,2500R5

170102  2 918,2500R5

170103  2 918,2500R5

170107  2 918,2500R5

170180  2 918,2500R5

170181  2 918,2500R5

170504  29 958,0000R5

170506  19 972,0000R5

170508  2 918,2500R5

190115  19 972,0000R5

190503  19 972,0000R3

3898



190805  19 972,0000R3

190902  500,0000R14

190902  1 945,5000R5

191209  2 918,2500R5

200202  29 958,0000R5

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190501  1 000,0000D5

190502  1 000,0000D5

190503  1 000,0000D5

190599  1 000,0000D5

190604  1 000,0000D5

190606  1 000,0000D5

190801  1 000,0000D5

190802  1 000,0000D5

190812  1 000,0000D5

190814  1 000,0000D5

190901  1 000,0000D5

190902  500,0000D5

190903  500,0000D5

190904  500,0000D5

190905  500,0000D5

190906  500,0000D5

190999  500,0000D5

191212  3 000,0000D5

200203  1 000,0000D5

200301  10 000,0000D5

200302  2 000,0000D5

200303  2 000,0000D5

200304  2 000,0000D5

200306  1 000,0000D5

200307  1 000,0000D5

200399  1 000,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 39 DSR-II-1.7222.65.2017 GOSPODARSTWO 

ROLNE I FERMA 

DROBIU RAFAŁ 

RIMKE

64-150 WIJEWO, ul. 

POLE 10

WOJEWODA 

WIELKOPOLSKI

23-02-2018 od 23-02-2018

3899



Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0100

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 40 WSRK.6233.0002.201

7

CARGILL Polska sp. z 

o.o. Oddział w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. 

Piwonicka 19

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

20-03-2018 od 20-03-2018

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 41 DSR-II-2.7222.17.2018 GOSPODARSTWO 

ROLNE FERMA 

DROBIU JAROSŁAW 

SZAJ

Zamysłowo, ul. Sadowa 

23, 62-060 STĘSZEW

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

08-08-2018 od 08-08-2018 do 

19-04-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0600

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 42 DSR-II-2.7222.28.2017 FERMA  DROBIU  

ZBIGNIEW  TOMIAK

DĘBNO, ul. NOWA 27, 

62-060 STĘSZEW

WOJEWODA 

WIELKOPOLSKI

21-02-2018 od 21-02-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 43 DSR-II-2.7222.46.2018

uch tr,zb

MIEJSKI ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SP. Z 

O.O.

62-510 KONIN, ul. 

SULAŃSKA 13

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

23-10-2018 od 23-10-2018

3900



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 44 DSR-II-1.7222.23.2017 PRZEDSIĘBIORSTW

O WIELOBRANŻOWE  

"GALLUS" SP. Z O.O.

MANIECZKI, ul. 

WYBICKIEGO  10, 

63-112 BRODNICA

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

18-01-2018 od 18-01-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0100

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 45 DSR-II-2.7222.63.2017 WITROCHEM sp. z 

o.o.

62-185 SKÓRZEWO, ul. 

Cisowa 16

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

01-06-2018 od 01-06-2018 do 

29-09-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070104  3,0000

070213  15,0000

070299  5,0000

080111  1,0000

110109  2,0000

110198  5,0000

120101  5,0000

120103  5,0000

120109  2,0000

130110  2,0000

130113  2,0000

130205  1,0000

130208  1,0000

150110  2,0000

150202  8,0000

150203  5,0000

160107  1,0000

160213  1,0000

190205  28,0000

190901  5,0000

3901



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 46 DSR-II-1.7222.30.2017 FDH SPÓŁKA 

CYWILNA 

EUGENIUSZ 

HAMROL, KRYSTYNA 

HAMROL, MARCIN 

HAMROL, 

PRZEMYSŁAW 

HAMROL, 

KRZYSZTOF 

HAMROL

62-060 Stęszew, ul. 

Sikorskiego 23

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

10-08-2018 od 10-08-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,1000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 47 OS.6222.5.2017 DE HEUS SP. Z O.O 99-100 ŁĘCZYCA, ul. 

LOTNICZA 21B

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

19-11-2018 od 19-11-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304  100,0000

020381  100,0000

020399  100,0000

080318

130110  2,0000

130113  2,0000

130205  2,0000

130208  2,0000

140603  1,0000

150101  100,0000

150102  100,0000

150103  100,0000

150104  5,0000

150105  100,0000

150106  100,0000

150107  5,0000

3902



150109  5,0000

150110  50,0000

150202  5,0000

150203  5,0000

160107  1,0000

160213  2,0000

160214  1,0000

160215  1,0000

160216  1,0000

160305  50,0000

160306  1,0000

160380  100,0000

160506  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 48 DSR-II-1.7222.61.2017 Park Drobiarski sp. z 

o.o.

Śmiłowo, ul. Pilska 36, 

64-810 Kaczory

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

27-04-2018 od 27-04-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106  28 140,0000

150102  0,6000

150110  0,6000

160213  0,2000

180202  0,6000

180203  0,9000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 49 DSR-II-1.7222.40.2017 PPH JAG sp. z o.o. 62-850 Lisków, ul. 

Słoneczna 6

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

19-06-2018 od 19-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  10,0000

130205  2,0000

150110  20,0000

3903



150202  10,0000

160306  100,0000

160709  2,0000

190203  3,5000

191204  7,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030199  150,0000R3

070213  1 700,0000R3

160306  150,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 50 DSR-II-1.7222.52.2017 GOSPODARSTWO 

ROLNE TOMASZ 

MIZGIER FERMY 

DROBIU MIZGIER

MARIANOWO 

BRODOWSKIE, 20, 

63-000 ŚRODA 

WIELKOPOLSKA

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

11-06-2018 od 11-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020601  7 500,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 51 DSR-II.7222.50.2017 "FERREX" SP. Z O.O. 61-372 POZNAŃ, ul. 

MAYA  1

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

04-09-2018 od 04-09-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100903  800,0000

100908  4 800,0000

100910  50,0000

100912  200,0000

120101  5,0000

120103  1,5000

120109  0,1000

120121  30,0000

130205  4,0000
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140603  0,2500

150202  3,0000

150203  2,0000

160213  0,3000

160214  0,6000

161104  250,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020110  500,0000R4

100980  600,0000R4

120101  2 000,0000R4

120102  1 100,0000R4

120199  4 500,0000R4

160117  600,0000R4

170401  8,0000R4

170405  16 700,0000R4

191001  500,0000R4

191202  1 000,0000R4

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 52 DSR-II-1.7222.67.2017 "DENDRO-POLAND" 

LTD. SP. Z O.O.

64-610 ROGOŹNO, ul. 

MAGAZYNOWA 4

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

07-08-2018 od 07-08-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070203  6,0000

070204  8,0000

070208  300,0000

070299  860,0000

070708  200,0000

130110  10,0000

130205  10,0000

150202  10,0000

150203  20,0000

160306  400,0000

190904  0,5000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 53 OS.6222.7.2018 PFEIFER & LANGEN 

POLSKA S.A.

60-959 POZNAŃ, ul. 

MICKIEWICZA 35

STAROSTA ŚREDZKI 30-11-2018 od 30-11-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010408  2 500,0000

020103  30 000,0000

020380  30 000,0000

020401  120 000,0000

020403  5 000,0000

100180  15 000,0000

101304  2 000,0000

150101  600,0000

150102  200,0000

150103  300,0000

150203  70,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 54 DSR-II-2.7222.78.2017 Zakład Inżynierii 

Komunalnej Sp. z o.o.

64-980 TRZCIANKA, ul. 

Żeromskiego 15

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

16-02-2018 od 16-02-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280  0,2000

080111  0,0500

120101  1,0000

120103  0,1000

120105  0,5000

130208  0,2000

150101  1,0000

150102  2,0000

150103  5,0000

150104  1,0000

150107  0,0000

150110  0,1500
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150202  0,2000

150203  0,5000

160103  2,0000

160107  0,0500

160113  0,0100

160213  0,0050

160214  0,0000

160601  0,1500

170101  50,0000

170405  20,0000

191201  100,0000

191202  50,0000

191203  10,0000

191204  300,0000

191205  150,0000

191207  100,0000

191208  50,0000

191209  100,0000

191212  500,0000

Zbieranie

kod odpadów

200201

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010408  500,0000R14

010409  500,0000R14

100101  500,0000R14

100903  500,0000R14

100906  500,0000R14

100908  500,0000R14

101314  500,0000R14

170101  500,0000R14

170102  500,0000R14

170107  200,0000R14

170182  100,0000R14

170504  500,0000R14

190802  200,0000R14

191209  300,0000R14

200141  100,0000R14

200202  500,0000R14
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200303  700,0000R14

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

030105  100,0000D5

150203  100,0000D5

160306  500,0000D5

160380  500,0000D5

168102  100,0000D5

170103  100,0000D5

170180  100,0000D5

170181  100,0000D5

170182  100,0000D5

170201  50,0000D5

170202  100,0000D5

170203  100,0000D5

170380  100,0000D5

170604  100,0000D5

200203  100,0000D5

200301  10 000,0000D5

200302  200,0000D5

200303  200,0000D5

200304  100,0000D5

200306  100,0000D5

200307  50,0000D5

200399  200,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 55 DSR-II-2.7222.68.2017 MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

77-400 ZŁOTÓW, ul. 

SZPITALNA 38

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

07-02-2018 od 07-02-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130113  2,0000

130208  2,0000

150101  1 000,0000

150101  1 000,0000

150101  1 000,0000
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150102  1 500,0000

150102  1 500,0000

150102  2 000,0000

150103  500,0000

150103  500,0000

150103  500,0000

150104  500,0000

150104  500,0000

150104  500,0000

150105  1 000,0000

150105  1 000,0000

150105  1 000,0000

150107  1 500,0000

150107  1 500,0000

150107  1 500,0000

150109  500,0000

150109  500,0000

150109  500,0000

150110  200,0000

150110  200,0000

150110  200,0000

150111  100,0000

150111  100,0000

150111  100,0000

160107  0,2000

160213  0,5000

160214  100,0000

160214  100,0000

160216  100,0000

160216  100,0000

160601  100,0000

160601  100,0000

160602  100,0000

160602  100,0000

160603  100,0000

160603  100,0000

160604  100,0000

160604  100,0000

160605  100,0000

160605  100,0000

190501  15 000,0000
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190501  650,0000

190503  1 500,0000

190503  6 500,0000

190503  13 100,0000

190599  200,0000

190599  6 500,0000

190599  12 500,0000

191201  5 000,0000

191201  5 000,0000

191201  10 000,0000

191201  1 000,0000

191202  2 000,0000

191202  2 000,0000

191202  5 000,0000

191202  2 000,0000

191203  1 000,0000

191203  1 000,0000

191203  2 000,0000

191203  2 000,0000

191204  10 000,0000

191204  2 000,0000

191204  10 000,0000

191204  5 000,0000

191205  5 000,0000

191205  2 000,0000

191205  5 000,0000

191205  1 000,0000

191206  1 000,0000

191206  100,0000

191206  1 000,0000

191206  1 000,0000

191207  2 000,0000

191207  2 000,0000

191207  5 000,0000

191207  5 000,0000

191207  2 000,0000

191208  1 000,0000

191208  1 000,0000

191208  1 000,0000

191208  2 000,0000

191211  1 000,0000
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191211  500,0000

191211  1 000,0000

191211  500,0000

191212  5 000,0000

191212  16 000,0000

191212  8 000,0000

191212  15 000,0000

191212  15 000,0000

191212  9 000,0000

191212  8 000,0000

191212  8 000,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020101  1 000,0000R3

020104  5 000,0000R12

020106  1 000,0000R3

020204  2 000,0000R3

020282  1 000,0000R3

020301  1 000,0000R3

020305  1 000,0000R3

020403  1 000,0000R3

020502  1 000,0000R3

020580  1 000,0000R3

020603  1 000,0000R3

020705  1 000,0000R3

030182  1 000,0000R3

030302  1 000,0000R3

030305  2 000,0000R3

030307  5 000,0000R12

030307  1 000,0000R3

030308  1 000,0000R3

030310  1 000,0000R3

030311  1 000,0000R3

040107  1 000,0000R3

040220  1 000,0000R3

040221  1 000,0000R3

040222  1 000,0000R3

070213  5 000,0000R12

070280  5 000,0000R12

120105  5 000,0000R12
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150101  5 000,0000R12

150101  1 000,0000R3

150102  5 000,0000R12

150103  5 000,0000R12

150103  1 000,0000R3

150105  5 000,0000R12

150106  5 000,0000R12

150109  1 000,0000R3

150109  5 000,0000R12

160119  5 000,0000R12

160306  1 000,0000R3

170201  5 000,0000R12

170201  1 000,0000R3

170203  5 000,0000R12

190604  5 000,0000R3

190805  5 000,0000R3

190812  1 000,0000R3

190901  1 000,0000R3

190902  1 000,0000R3

191201  5 000,0000R12

191201  5 000,0000R3

191204  5 000,0000R12

191207  5 000,0000R12

191207  1 000,0000R3

191208  5 000,0000R12

191208  1 000,0000R3

191212  18 000,0000R12

191212  18 000,0000R3

191306  1 000,0000R3

200101  5 000,0000R12

200101  1 000,0000R3

200108  2 000,0000R3

200110  5 000,0000R12

200110  1 000,0000R3

200111  5 000,0000R12

200111  1 000,0000R3

200125  500,0000R3

200138  1 000,0000R3

200138  5 000,0000R12

200139  5 000,0000R12

200199  5 000,0000R12
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200201  2 000,0000R3

200303  1 000,0000R3

200304  1 000,0000R3

200307  10 000,0000R12

200399  5 000,0000R12

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190501  15 000,0000D13

191212  16 000,0000D8

200301  30 000,0000D13

200301  18 000,0000D8

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 56 DSR-II-2.7222.36.2017 Eugeniusz 

Jędrzejewski

Chaławy, 2, 63-112 

Brodnica

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

20-03-2018 od 20-03-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020182  2,5000

160213  0,0100

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 57 DSR-II-1.7222.47.2017 GALWANO-PERFEKT 

sp. z o.o. sp.k. 

(d."GALWANO-PERF

EKT" JOANNA 

LEŚNIEWSKA SP.J.)

61-012 POZNAŃ, ul. 

MARIACKA 7

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

15-02-2018 od 11-12-2014

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110105  200,0000

110107  300,0000

110109  200,0000

110110  700,0000

130506  1,0000

150202  20,0000

160709  6,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 58 DSR-II-1.7222.60.2017 PHILIPS LIGHTING 

POLAND S.A.

64-920 PIŁA, ul. 

KOSSAKA 150

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

06-02-2018 od 06-02-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299  6,0000

080318  1,0000

080399  0,5000

101110  4,0000

101112  1 000,0000

101199  100,0000

120101  60,0000

120103  5,0000

120105  0,5000

120109  10,0000

120121  0,5000

130205  120,0000

130501  90,0000

130503  90,0000

130506  35,0000

130899  2,0000

150101  600,0000

150102  80,0000

150103  80,0000

150104  10,0000

150110  10,0000

150111  0,5000

150202  8,0000

160213  2,0000

160214  2,0000

160216  60,0000

160601  10,0000

160604  2,0000

160605  2,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

3914



101112  12 000,0000R5

191205  13 488,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 59 DSR-II-2.7222.11.2018 AWAS-SERWIS SP. Z 

O.O.

02-764 WARSZAWA, ul. 

EGEJSKA 1/34

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

16-05-2018 od 16-05-2018 do 

05-12-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150202  1,0000

160213  0,1000

160214  0,1000

190207  2 500,0000

190209  100,0000

190299  100,0000

190814  2 000,0000

191209  35 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 60 DSR-II-2.7222.13.2018 AWAS-SERWIS SP. Z 

O.O.

02-764 WARSZAWA, ul. 

EGEJSKA 1/34

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

04-04-2018 od 04-04-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150202  0,2000

160213  0,1000

160214  0,1000

190207  2 500,0000

190209  100,0000

190299  100,0000

190814  2 000,0000

191209  35 000,0000

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

010102  30 000,0000D9
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010504  30 000,0000D9

010505  30 000,0000D9

010506  30 000,0000D9

010507  10 000,0000D9

010508  10 000,0000D9

010599  5 000,0000D9

050103  30 000,0000D9

050106  30 000,0000D9

050109  30 000,0000D9

050110  30 000,0000D9

050113  30 000,0000D9

060503  30 000,0000D9

060903  16 000,0000D9

060904  18 500,0000D9

070112  30 000,0000D9

070212  30 000,0000D9

070512  30 000,0000D9

070581  30 000,0000D9

070612  30 000,0000D9

080112  5 000,0000D9

080114  10 000,0000D9

080116  5 000,0000D9

080118  10 000,0000D9

080120  5 000,0000D9

080199  10 000,0000D9

080202  30 000,0000D9

080203  30 000,0000D9

080299  10 000,0000D9

080307  5 000,0000D9

080308  5 000,0000D9

080380  30 000,0000D9

080414  5 000,0000D9

080416  30 000,0000D9

100114  30 000,0000D9

100211  30 000,0000D9

100212  30 000,0000D9

100214  30 000,0000D9

100215  30 000,0000D9

100326  30 000,0000D9

100327  30 000,0000D9

100328  30 000,0000D9
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100409  30 000,0000D9

100410  30 000,0000D9

100508  30 000,0000D9

100509  30 000,0000D9

100609  30 000,0000D9

100610  30 000,0000D9

100707  30 000,0000D9

100708  30 000,0000D9

100818  30 000,0000D9

100819  30 000,0000D9

100820  30 000,0000D9

101105  10 000,0000D9

101114  30 000,0000D9

101203  10 000,0000D9

101205  30 000,0000D9

101213  30 000,0000D9

101307  30 000,0000D9

101314  30 000,0000D9

110111  30 000,0000D9

110112  10 000,0000D9

120109  8 000,0000D9

120115  30 000,0000D9

120301  5 000,0000D9

120302  5 000,0000D9

130105  5 000,0000D9

130501  30 000,0000D9

130502  30 000,0000D9

130503  10 000,0000D9

130506  1 000,0000D9

130507  30 000,0000D9

130508  50 000,0000D9

130703  1 000,0000D9

130899  10 000,0000D9

160708  2 000,0000D9

161001  2 000,0000D9

161002  8 000,0000D9

161004  30 000,0000D9

170503  30 000,0000D9

190206  30 000,0000D9

190299  10 000,0000D9

190802  30 000,0000D9
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190809  5 000,0000D9

190810  2 000,0000D9

190899  2 000,0000D9

190902  30 000,0000D9

190903  30 000,0000D9

190906  30 000,0000D9

191106  30 000,0000D9

191199  10 000,0000D9

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 61 DSR-II-2.7222.13.2018 AWAS-SERWIS SP. Z 

O.O.

02-764 WARSZAWA, ul. 

EGEJSKA 1/34

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

04-04-2018 od 04-04-2018 do 

05-12-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150202  0,2000

160213  0,1000

160214  0,1000

190207  2 500,0000

190209  100,0000

190299  100,0000

190814  2 000,0000

191209  20 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 62 DSR-II-1.7222.48.2017 Ferma Drobiu 

Mateusz i Karolina 

Plewińscy

Lewkowiec, 45, 63-400 

Ostrów Wlkp

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

13-04-2018 od 13-04-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0200

160214  0,1500
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 63 DSR-II-1.7222.48.2017 Ferma Drobiu 

Mateusz i Karolina 

Plewińscy

Lewkowiec, 45, 63-400 

Ostrów Wlkp

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

13-04-2018 od 13-04-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0200

160214  0,1500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 64 DSR-II-1.7222.156.201

6

GOSPODARSTWO 

ROLNO-HODOWLAN

E JÓZEF 

WIERUSZEWSKI

Chodybki 13, 62-840 

Koźminek

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

16-08-2018 od 16-08-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 65 DSR-II-1.7222.71.2017 Specjalistyczne 

Gospodarstwo Rolne 

Genowefa, Ireneusz 

Bąbelek

64-310 Lwówek, ul. 

Nowotomyska 35

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

29-06-2018 od 29-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101  0,1000

150102  0,1000

160213  0,0500
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 66 DSR-II-2.7222.27.2018 GWDA Sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Na 

Leszkowie 4

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

29-08-2018 od 29-08-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102  60,0000

150102  60,0000

150103  5 000,0000

150109  5 000,0000

160306  2 000,0000

160380  2 000,0000

170201  10 000,0000

170504  9 000,0000

170506  9 000,0000

190112  3 000,0000

190114  3 000,0000

190116  2 000,0000

190118  2 000,0000

190119  2 000,0000

190501  25 000,0000

190501  25 000,0000

190503  25 000,0000

190503  40 000,0000

190503  10 000,0000

190503  25 000,0000

190599  40 000,0000

190599  40 000,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010408  3 000,0000R5

010409  5 000,0000R5

010410  1 000,0000R5

010411  500,0000R5

010412  5 000,0000R5

010413  3 000,0000R5

010499  1 000,0000R5
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020101  1 000,0000R3

020103  15 000,0000R3

020106  5 000,0000R3

020107  5 000,0000R3

020183  5 000,0000R3

020199  1 000,0000R3

020201  5 000,0000R3

020203  1 000,0000R3

020204  10 000,0000R3

020282  100,0000R3

020299  100,0000R3

020301  5 000,0000R3

020303  5 000,0000R3

020304  5 000,0000R3

020305  10 000,0000R3

020380  10 000,0000R3

020381  5 000,0000R3

020382  10 000,0000R3

020399  10 000,0000R3

020401  1 000,0000R5

020402  2 000,0000R5

020403  10 000,0000R3

020480  10 000,0000R3

020499  5 000,0000R3

020501  10 000,0000R3

020502  10 000,0000R3

020599  10 000,0000R3

020601  5 000,0000R3

020603  10 000,0000R3

020680  1 000,0000R3

020701  10 000,0000R3

020702  1 000,0000R3

020704  5 000,0000R3

020705  5 000,0000R3

020780  10 000,0000R3

020799  5 000,0000R3

030101  20 000,0000R3

030105  20 000,0000R3

030182  10 000,0000R3

030301  20 000,0000R3

030302  1 000,0000R3
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030307  10 000,0000R3

030308  20 000,0000R3

030310  20 000,0000R3

030311  10 000,0000R3

030399  1 000,0000R3

040107  1 000,0000R3

040199  1 000,0000R3

040210  1 000,0000R3

040220  1 000,0000R3

060899  500,0000R5

060902  1 000,0000R5

060980  1 000,0000R5

060981  1 000,0000R5

061303  1 000,0000R5

070180  1 000,0000R5

070199  1 000,0000R5

070212  1 000,0000R3

070612  5 000,0000R3

080202  500,0000R5

080203  500,0000R5

080299  500,0000R5

100101  1 000,0000R5

100102  8 000,0000R5

100103  5 000,0000R5

100115  8 000,0000R5

100117  5 000,0000R5

100124  1 000,0000R5

100180  8 000,0000R5

100181  3 000,0000R5

100182  1 000,0000R5

100199  1 000,0000R5

100201  9 000,0000R5

100202  1 000,0000R5

100214  9 000,0000R5

100215  1 000,0000R5

100580  5 000,0000R5

100680  9 000,0000R5

101201  1 000,0000R5

101203  1 000,0000R5

101205  1 000,0000R5

101208  1 500,0000R5
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101304  1 000,0000R5

101306  1 000,0000R5

101313  1 000,0000R5

101314  1 000,0000R5

101380  500,0000R5

101381  500,0000R5

101382  1 500,0000R5

101399  500,0000R5

150101  5 000,0000R3

190599  9 000,0000R5

190604  5 000,0000R3

190605  50 000,0000R3

190606  35 000,0000R3

190802  9 000,0000R5

190805  85 000,0000R3

190809  2 000,0000R3

190812  5 000,0000R3

190814  5 000,0000R3

190899  4 000,0000R3

190901  3 000,0000R3

190902  3 000,0000R3

190903  2 000,0000R3

191201  20 000,0000R3

191207  20 000,0000R3

191208  500,0000R3

191302  8 000,0000R5

191304  8 000,0000R5

191306  5 000,0000R5

200101  3 000,0000R3

200108  5 000,0000R3

200110  5 000,0000R3

200201  35 000,0000R3

200202  9 000,0000R5

200302  3 000,0000R3

200303  1 500,0000R5

200304  2 500,0000R3

200306  2 000,0000R5

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190801  5 000,0000D8
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 67 DSR-II-2.7222.79.2017 GWDA Sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Na 

Leszkowie 4

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

18-01-2018 od 18-01-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102  60,0000

150102  60,0000

150103  5 000,0000

150109  5 000,0000

160306  2 000,0000

160380  2 000,0000

170201  10 000,0000

170504  9 000,0000

170506  9 000,0000

190112  3 000,0000

190114  3 000,0000

190116  2 000,0000

190118  2 000,0000

190119  2 000,0000

190501  25 000,0000

190501  25 000,0000

190503  25 000,0000

190503  40 000,0000

190503  25 000,0000

190503  10 000,0000

190599  40 000,0000

190599  40 000,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010408  3 000,0000R5

010409  5 000,0000R5

010410  1 000,0000R5

010411  500,0000R5

010412  5 000,0000R5

010413  3 000,0000R5

010499  1 000,0000R5
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020101  1 000,0000R3

020103  15 000,0000R3

020106  5 000,0000R3

020107  5 000,0000R3

020183  5 000,0000R3

020199  1 000,0000R3

020201  5 000,0000R3

020203  1 000,0000R3

020204  10 000,0000R3

020282  100,0000R3

020299  100,0000R3

020301  5 000,0000R3

020303  5 000,0000R3

020304  5 000,0000R3

020305  10 000,0000R3

020380  10 000,0000R3

020381  5 000,0000R3

020382  10 000,0000R3

020399  10 000,0000R3

020401  1 000,0000R5

020402  2 000,0000R5

020403  10 000,0000R3

020480  10 000,0000R3

020499  5 000,0000R3

020501  10 000,0000R3

020502  10 000,0000R3

020599  10 000,0000R3

020601  5 000,0000R3

020603  10 000,0000R3

020680  1 000,0000R3

020701  10 000,0000R3

020702  1 000,0000R3

020704  5 000,0000R3

020705  5 000,0000R3

020780  10 000,0000R3

020799  5 000,0000R3

030101  20 000,0000R3

030105  20 000,0000R3

030182  10 000,0000R3

030301  20 000,0000R3

030302  1 000,0000R3
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030307  10 000,0000R3

030308  20 000,0000R3

030310  20 000,0000R3

030311  10 000,0000R3

030399  1 000,0000R3

040107  1 000,0000R3

040199  1 000,0000R3

040210  1 000,0000R3

040220  1 000,0000R3

060899  500,0000R5

060902  1 000,0000R5

060980  1 000,0000R5

060981  1 000,0000R5

061303  1 000,0000R5

070180  1 000,0000R5

070199  1 000,0000R5

070212  1 000,0000R3

070612  5 000,0000R3

080202  500,0000R5

080203  500,0000R5

080299  500,0000R5

100101  1 000,0000R5

100102  8 000,0000R5

100103  5 000,0000R5

100115  8 000,0000R5

100117  5 000,0000R5

100124  1 000,0000R5

100180  8 000,0000R5

100181  3 000,0000R5

100182  1 000,0000R5

100199  1 000,0000R5

100201  9 000,0000R5

100202  1 000,0000R5

100214  9 000,0000R5

100215  1 000,0000R5

100580  5 000,0000R5

100680  9 000,0000R5

101201  1 000,0000R5

101203  1 000,0000R5

101205  1 000,0000R5

101208  1 500,0000R5
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101304  1 000,0000R5

101306  1 000,0000R5

101313  1 000,0000R5

101314  1 000,0000R5

101380  500,0000R5

101381  500,0000R5

101382  1 500,0000R5

101399  500,0000R5

150101  5 000,0000R3

190599  9 000,0000R5

190604  5 000,0000R3

190605  50 000,0000R3

190606  35 000,0000R3

190802  9 000,0000R5

190805  85 000,0000R3

190809  2 000,0000R3

190812  5 000,0000R3

190814  5 000,0000R3

190899  4 000,0000R3

190901  3 000,0000R3

190902  3 000,0000R3

190903  2 000,0000R3

191201  20 000,0000R3

191207  20 000,0000R3

191208  500,0000R3

191302  8 000,0000R5

191304  8 000,0000R5

191306  5 000,0000R5

200101  3 000,0000R3

200108  5 000,0000R3

200110  5 000,0000R3

200201  35 000,0000R3

200202  9 000,0000R5

200302  3 000,0000R3

200303  1 500,0000R5

200304  2 500,0000R3

200306  2 000,0000R5

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190801  5 000,0000D8
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 68 DSR-II-1.7222.34.2017 ALUMINIUM 

KONIN-IMPEXMETAL 

S.A.

62-510 KONIN, ul. 

HUTNICZA 1

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

13-04-2018 od 13-04-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101003  7 000,0000

101009  30,0000

101012  3 500,0000

110111  200,0000

110113  200,0000

120103  3 000,0000

120104  3 000,0000

120109  450,0000

150104  3 000,0000

150202  600,0000

161104  800,0000

170402  6 000,0000

190206  560,0000

190813  1 000,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020110  50 000,0000R4

120103  50 000,0000R4

120104  50 000,0000R4

150104  50 000,0000R4

160118  50 000,0000R4

170402  50 000,0000R4

191002  50 000,0000R4

191203  50 000,0000R4

200140  50 000,0000R4

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

110111  200,0000D9

110111  100,0000D9

110113  100,0000D9
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110113  200,0000D9

120109  300,0000D9

120109  450,0000D9

b) Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 ŚR.6220.13.2018.IV ZAKŁAD 

ROLNICZO-PRZEMY

SŁOWY "FARMUTIL 

HS" S.A.

ŚMIŁOWO, ul. 

PRZEMYSŁOWA 4, 

64-810 KACZORY

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

27-06-2018 od 27-06-2018 do 

07-03-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  10,0000

080111  1,0000

080117  1,0000

080118  1,0000

100101  2 500,0000

100104  1,0000

100119  2,0000

100180  1 500,0000

120101  10,0000

120113  2,5000

120117  2,0000

130113  10,0000

130208  25,0000

130508  5,0000

150101  5,0000

150102  150,0000

150103  10,0000

150104  1,0000

150105  1,0000

150106  1,0000

150107  1,0000

150110  3,0000

150202  2,7500

150203  4,5000

160103  25,0000

160104  100,0000

160107  7,5000
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160110  5,0000

160112  2,0000

160113  2,5000

160117  20,0000

160118  10,0000

160119  4,0000

160120  2,0000

160199  15,0000

160213  1,4000

160214  2,0000

160216  0,2500

160304  6,0000

160306  1 000,0000

160601  2,5000

160604  0,0500

160708  0,5000

160807  2,5000

170101  250,0000

170107  250,0000

170201  40,0000

170401  23,5000

170402  23,5000

170405  900,0000

170407  900,0000

170604  25,0000

170904  40,0000

180103  0,1000

190802  10,0000

190805  15 000,0000

200101  50,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 ABŚ.6220.4.2018 Fritz Hansen 

Production Sp. z o.o.

63-900 Rawicz, ul. Armii 

Krajowej 17

STAROSTA RAWICKI 10-09-2018 od 10-09-2018 do 

23-06-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101  50,0000

030104  50,0000

030105  350,0000
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030199  50,0000

030201  5,0000

040109  3,0000

040209  5,0000

040222  10,0000

070213  10,0000

070304  10,0000

080111  15,0000

080115  30,0000

080318  0,0500

080409  5,0000

080410  20,0000

080414  40,0000

120121  15,0000

130208  5,0000

150101  15,0000

150102  10,0000

150103  5,0000

150104  5,0000

150107  5,0000

150110  30,0000

150111  1,0000

150202  20,0000

150203  25,0000

160117  10,0000

160213  1,0000

160214  1,0000

160303  3,0000

160304  2,0000

160601  5,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 WS.6233.56.2017 GREEN ENERGIA 

POLSKA SP. Z O. O.

60-650 POZNAŃ, ul. 

PIĄTKOWSKA 161

STAROSTWO POWIATOWE 

W KONINIE

12-02-2018 od 12-02-2018 do 

12-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191202  90,0000

191203  90,0000

191205  115,0000
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191209  90,0000

191210  47 615,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 ŚR.6220.11.2017.IV " MAG " GORZELAK   I  

JASIŃSKI"  SP.J.

64-920 PIŁA, ul. 

WARSZTATOWA 24

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

23-02-2018 od 23-02-2018 do 

22-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060102  5,0000

060204  5,0000

070213  40,0000

080113  1,0000

080115  0,5000

080121  0,5000

080199  10,0000

080201  2,0000

110105  2,0000

110108  1,0000

110111  5,0000

120101  10,0000

120103  0,5000

130208  0,5000

150101  30,0000

150102  1,5000

150103  3,0000

150110  0,5000

150202  1,0000

150203  1,0000

160209  1,5000

160213  2,5000

160216  0,6000

160604  0,0050

170202  3,5000

170402  2,0000

170405  10,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 OS-II.6221.102.2018 BEIERSDORF 

MANUFACTURING 

POZNAŃ

61-021 POZNAŃ, ul. 

GNIEŹNIEŃSKA 32

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

09-10-2018 od 09-10-2018 do 

16-05-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280  1,0000

070604  0,5000

070612  2 400,0000

070699  2,5000

080318  1,0000

080399  4,0000

130205  0,6000

150101  1 200,0000

150102  350,0000

150103  160,0000

150104  120,0000

150105  300,0000

150107  100,0000

150110  14,0000

150111  0,6000

150202  2,0000

150203  150,0000

160114  0,5000

160213  0,8000

160214  20,0000

160216  2,0000

160305  3,0000

160306  650,0000

160506  4,0000

160605  0,1000

170203  1,0000

170405  30,0000

170411  5,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 WGOŚ.6221.2.2018 Ato sp. z o.o. sp.k. 62-800 Kalisz, ul. al. 

Wojska Polskiego 29b

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

08-01-2018 od 08-01-2018 do 

20-10-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  80,0000

080201  2,0000

110198  20,0000

150101  20,0000

150102  30,0000

150104  5,0000

150110  0,1000

160214  0,2000

170402  30,0000

170405  40,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 7 ABŚ.6220.5.2017 Tomasz Mądry 

LEMACAR

63-900 Rawicz, ul. 

Stanisława Kamińskiego 

23

STAROSTA RAWICKI 12-02-2018 od 12-02-2018 do 

11-12-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  0,0300

080112  0,0200

130110  0,3000

130205  1,3500

130206  0,4500

130208  0,3000

150101  0,3300

150102  0,1000

150104  0,0250

150105  0,0250

150106  0,0250

150107  0,0150

150110  0,2000
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150202  0,5000

150203  0,9000

160103  0,4500

160107  0,6000

160111  0,0010

160112  0,0010

160113  0,1000

160114  0,0300

160115  0,0020

160117  0,2500

160118  0,2000

160119  0,1500

160120  0,1200

160601  0,4000

160801  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 8 R-BS.6233.1.2018.PR Army Trade sp. z o.o. 

sp.k.

Witaszyce 66, 63-230 

Witaszyce

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

06-02-2018 od 06-02-2018 do 

06-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104  3,0000

160117  195,0000

160118  75,0000

160214  15,0000

160216  15,0000

170401  15,0000

170402  15,0000

170403  3,0000

170404  3,0000

170405  195,0000

170406  3,0000

170407  90,0000

170411  15,0000

191202  15,0000

191203  15,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 9 OS-II.6221.92.2018 EDICA SP.ZO.O. 61-362 POZNAŃ, ul. 

FORTECZNA 3

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

19-11-2018 od 19-11-2018 do 

19-11-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307  200,0000

030308  1 600,0000

030399  50,0000

070103  0,5000

070104  10,0000

070213  5,0000

080115  5,0000

080116  20,0000

080121  20,0000

080307  12,0000

080308  10,0000

080312  10,0000

080313  5,0000

080314  30,0000

080316  2,0000

080318  2,0000

080409  2,0000

080410  2,0000

080413  2,0000

080414  2,0000

090101  20,0000

090102  30,0000

090104  10,0000

090107  5,0000

090108  5,0000

090180  1,0000

150101  250,0000

150102  50,0000

150105  160,0000

150110  6,0000

150202  5,0000

160213  1,0000

160214  2,0000
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160215  1,0000

160216  1,0000

170402  60,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 10 OS.6220.1.2018.KB GUMNI -WELZ 

POLEN SP. Z O.O. 

(dawniej 

Przetwarzanie 

Tworzyw Sztucznych 

POLYTEX Sp. z o.o.)

64-980 TRZCIANKA, ul. 

Tetmajera 16a

STAROSTA CZARNKOWSKO 

- TRZCIANECKI

16-02-2018 od 16-02-2018 do 

12-01-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070208  25,0000

070213  45,0000

080111  9,0000

080117  9,0000

080318  0,2000

080409  2,5000

100101  20,0000

120101  30,0000

120105  245,0000

120113  20,0000

120117  3,0000

120121  22,0000

120199  50,0000

130113  0,5000

130208  0,5000

140603  0,2000

150101  10,0000

150102  10,0000

150103  1,0000

150104  10,0000

150110  65,0000

150111  0,0400

150202  25,0000

150203  20,0000

160213  0,5000

160214  1,0000
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160215  0,5000

160216  0,2000

160601  0,3000

168001  0,0200

170101  50,0000

170107  50,0000

170405  200,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 11 ŚR.6220.9.2018.IV MEGA-POL-TRANS 

PIOTR CZARNOTA

64-920 PIŁA, ul. 

Wawelska 117

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

11-05-2018 od 11-05-2018 do 

10-05-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101  0,5000

130208  10,0000

150101  2,0000

150102  2,0000

150110  0,5000

150202  2,0000

150203  4,0000

160103  20,0000

160107  3,0000

160110  1,0000

160113  0,1000

160114  1,0000

160117  10,0000

160118  8,0000

160119  2,0000

160120  5,0000

160122  0,5000

160213  1,0000

160214  2,0000

160216  0,1000

160601  0,4000

170402  1,0000

170405  5,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 12 RPŚ.6220.7.2017 OPERATOR 

GAZOCIĄGÓW 

PRZESYŁOWYCH 

GAZ-SYSTEM 

SPÓŁKA AKCYJNA

02-337 Warszawa, ul. 

Mszczonowska 4

STAROSTA OSTROWSKI 25-01-2018 od 25-01-2018 do 

24-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

050799  0,5000

080111  0,5000

080118  0,5000

120101  0,1000

120121  0,1000

130110  0,3000

130205  1,0000

130208  30,0000

150110  0,3000

150111  0,1000

150202  2,5000

150203  0,5000

160107  2,0000

160114  15,0000

160213  2,0000

160214  0,4000

160215  0,3000

160216  0,1000

160304  0,1000

160601  1,0000

160605  0,3000

160709  10,0000

161001  5,0000

170203  5,0000

170405  5,0000

170407  5,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 13 ŚR.6220.14.2018.IV BP Service Centre 

Rene Remigiusz 

Olejnik

64-920 Piła, ul. Aleja 

Powstańców Wlkp. 167

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

24-07-2018 od 24-07-2018 do 

09-07-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130508  20,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 14 RPŚ.6220.3.2013 PPG DECO POLSKA 

SP.ZO.O.

Lewkowiec 68, 63-400 

Ostrów Wlkp.

STAROSTA OSTROWSKI 23-02-2018 od 23-02-2018 do 

25-04-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  60,0000

080112  30,0000

080117  500,0000

080119  50,0000

080120  30,0000

130208  1,0000

130502  10,0000

140603  400,0000

150101  100,0000

150102  60,0000

150103  100,0000

150104  50,0000

150105  300,0000

150107  2,0000

150110  600,0000

150202  90,0000

150203  15,0000

160103  0,2000

160107  0,2000

160117  4,0000

160213  0,2000

160214  3,0000
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160216  0,2000

160506  5,0000

160509  1,0000

160601  2,5000

160604  0,0100

168001  0,5000

170101  20,0000

170107  10,0000

170405  20,0000

190899  20,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 15 OŚ.6221.5.2018 Fugo sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. 

Przemysłowa 85

PREZYDENT MIASTA 

KONINA

13-06-2018 od 13-06-2018 do 

03-01-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  24,0000

070213  14,0000

070280  8,0000

080111  30,0000

080117  25,0000

080199  14,0000

080318  0,5000

090101  0,8000

090104  0,8000

090107  0,4000

100101  4,8000

110105  3,6000

120101  3 600,0000

120102  120,0000

120103  3,0000

120109  12,0000

120113  14,0000

120114  50,0000

120116  2,4000

120117  2,4000

120120  3,6000

120121  3,6000

120199  3 600,0000
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130205  12,0000

130208  1,4000

140603  12,0000

150101  24,0000

150102  12,0000

150104  60,0000

150107  2,4000

150110  36,0000

150111  1,6000

150202  14,0000

150203  12,0000

160103  2,0000

160117  30,0000

160211  2,0000

160213  12,0000

160214  12,0000

160216  12,0000

160601  15,0000

160602  0,2000

160604  0,2000

160605  0,2000

168001  0,2000

168101  2,4000

168102  2,4000

170101  350,0000

170107  60,0000

170401  2,4000

170405  500,0000

170411  1,4000

170504  26,0000

170904  23,0000

190801  1,2000

190802  10,0000

190805  12,0000

190810  8,0000

190813  8,0000

190899  8,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 16 SR.6220.1.1.2018 SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW 

"PRZYJAŹŃ" SŁUPCA

62-400 SŁUPCA, ul. 

PIASTÓW 2

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

06-06-2018 od 06-06-2018 do 

05-06-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070199  0,0700

070213  20,0000

080317  1,0000

080318  0,5000

120101  1,0000

120103  1,0000

130113  10,0000

150101  30,0000

150102  150,0000

150103  5,0000

150104  0,6000

150106  20,0000

150110  1,0000

150202  10,0000

160103  2,0000

160107  1,0000

160118  1,0000

160213  1,0000

160214  1,0000

160215  2,0000

160601  1,5000

170101  10,0000

170102  10,0000

170202  1,0000

170401  1,0000

170402  0,1000

170402  0,1000

170405  100,0000

170904  20,0000

3943



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 17 DSR-II-2.7243.37.2018 NORDAN SP. Z O.O. 64-200 WOLSZTYN, ul. 

FABRYCZNA 16

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

04-09-2018 od 04-09-2018 do 

22-12-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  1 000,0000

030205  4,0000

070280  8,0000

080111  30,0000

080112  50,0000

080117  8,0000

080201  60,0000

080409  5,0000

120103  500,0000

130208  1,0000

150202  50,0000

150203  50,0000

160213  0,5000

160304  50,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 18 DSR-II-2.7243.47.2017 Mechanika 

Pojazdowa Karol 

Woźniak

Korzeniew 98, 62-831 

Mycielin

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

18-05-2018 od 18-05-2018 do 

18-05-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130101  4,0000

130109  4,0000

130110  4,0000

130111  4,0000

130112  4,0000

130113  4,0000

130204  5,0000

130205  5,0000
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130206  5,0000

130207  5,0000

130208  5,0000

130701  2,0000

130702  2,0000

130703  2,0000

140601  10,0000

150202  5,0000

150203  5,0000

160103  105,0000

160107  15,0000

160108  10,0000

160109  10,0000

160110  10,0000

160111  15,0000

160112  12,5000

160113  10,0000

160114  10,0000

160115  12,5000

160117  1 900,0000

160118  280,0000

160119  10,5000

160120  105,0000

160121  20,0000

160122  20,0000

160199  20,0000

160209  10,0000

160210  20,0000

160213  25,0000

160214  15,0000

160215  25,0000

160216  15,0000

160601  35,0000

160801  10,0000

160803  10,0000

160807  10,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 19 DSr-II-2.7243.11.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O 

PRODUKCYJNO-CO

NSULTINGOWE 

ADOB SP.Z O.O. S.K.

61-028 POZNAŃ, ul. 

WARSZAWSKA 43

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-04-2018 od 30-04-2018 do 

30-04-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

061002  3,0000

061099  80,0000

130208  1,0000

130507  35,0000

150202  5,0000

150203  6,0000

160213  0,1000

160304  70,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 20 DSR-II-2.7243.34.2018 ODLEWNIA ŻELIWA 

ŚREM S.A.

63-100 ŚREM, ul. 

STASZICA 1

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-08-2018 od 30-08-2018 do 

01-03-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030104  150,0000

090101  1,5000

090104  1,5000

120109  2,5000

120109  2,5000

130205  1,0000

130205  1,0000

150202  2,5000

150202  2,5000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 21 ŚR.6220.12.2017.IV ALTVATER PIŁA SP. Z 

O.O.

64-920 PIŁA, ul. 

ŁĄCZNA 4a

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

12-01-2018 od 12-01-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130113  1,5000

130206  2,5000

130208  2,5000

140603  1,0000

150101  6 000,0000

150102  10 000,0000

150104  50,0000

150105  500,0000

150106  1 000,0000

150107  1 100,0000

150110  5,0000

150202  1,5000

150203  10,0000

160107  1,0000

160112  0,5000

160601  1,0000

191201  1 500,0000

191202  100,0000

191202  120,0000

191203  100,0000

191203  120,0000

191204  300,0000

191204  1 000,0000

191205  100,0000

191207  1 500,0000

191208  500,0000

191212  500,0000

191212  10 000,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 22 OS-II.6221.82.2018 ERBUD INDUSTRY 

CENTRUM SP.ZO.O. 

ODDZIAŁ POZNAŃ

92-516 ŁÓDŹ, ul. 

PUSZKINA 78

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

18-04-2018 od 18-04-2018 do 

11-07-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101  5,0000

120102  0,2000

120103  0,2000

120109  0,1000

120113  0,5000

120118  0,1000

120120  0,0500

120121  0,1000

130111  0,2000

130113  0,1000

130207  0,1000

130208  0,1000

140603  0,3000

150103  0,5000

150110  0,3000

150111  0,3000

150202  2,0000

150203  0,5000

160216  0,1000

160601  0,3000

160602  0,0200

170203  0,2000

170401  0,1000

170402  0,1000

170405  3,0000

170407  0,5000

170411  0,2000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 23 AB¦.6220.4.2017 SIERAKOWSKI 

CZESŁAW 

LAKIERNICTWO

Sierakowo, ul. 

Ogrodnicza 1, 63-900 

Rawicz

STAROSTA RAWICKI 08-01-2018 od 08-01-2018 do 

06-12-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  8,0000

080112  0,2000

080119  0,1500

080409  0,1000

080410  0,1000

080411  0,1000

080412  0,1000

080413  0,1500

080414  0,1500

100101  2,5000

150101  3,0000

150102  3,0000

150103  0,2000

150104  1,5000

150106  0,2500

150110  0,0500

150111  0,1000

150202  15,0000

150203  0,5000

160213  0,1000

160214  0,1000

160601  0,0500

160602  0,0500

160603  0,0500

160604  0,0500

160605  0,0500
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 24 OS.V.6220.8.2017 RUUKKI POLSKA SP. 

Z O.O. ODDZIAŁ 

OBORNIKI

64-600 OBORNIKI, ul. 

ŁUKOWSKA 7/9

STAROSTWO POWIATOWE 

W OBORNIKACH

08-01-2018 od 08-01-2018 do 

15-10-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  30,0000

070207  50,0000

070208  70,0000

070213  700,0000

080111  60,0000

080112  40,0000

080113  60,0000

080114  40,0000

080318  3,0000

080409  30,0000

080410  30,0000

080501  30,0000

100202  50,0000

120101  1 000,0000

120102  800,0000

120103  50,0000

120104  200,0000

120105  20,0000

120105  350,0000

120113  150,0000

120117  10,0000

120121  400,0000

120199  300,0000

130110  2,0000

130111  2,0000

130113  2,0000

130205  2,0000

130206  2,0000

130208  5,0000

130701  5,0000

140603  20,0000

140605  20,0000
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150101  400,0000

150102  200,0000

150103  300,0000

150104  650,0000

150105  100,0000

150107  10,0000

150109  5,0000

150110  200,0000

150202  100,0000

150203  100,0000

160107  2,0000

160213  5,0000

160214  30,0000

160216  30,0000

160304  300,0000

160305  70,0000

160306  300,0000

160506  15,0000

160507  30,0000

160508  50,0000

160509  30,0000

160601  10,0000

160604  5,0000

160605  5,0000

160709  8,0000

160806  15,0000

168101  10,0000

168102  10,0000

170405  3 600,0000

170405  850,0000

170411  5,0000

170604  1 300,0000

190905  5,0000

190999  10,0000

191204  150,0000

191212  180,0000

191212  180,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 25 ŚR.6220.11.2018.IV "APANA"  SP.Z O.O. 89-350 MIASTECZKO 

KRAJEŃSKIE, ul. 

KOŚCIUSZKI 37

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

04-07-2018 od 04-07-2018 do 

11-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100103  0,3000

110113  15,0000

130110  1,0000

130205  1,0000

130206  1,0000

130208  6,0000

150110  1,0000

150202  1,5000

150202  2,5000

160107  0,5000

160213  0,0500

160215  0,5000

160601  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 26 ŚR.6220.13.2017.IV "APANA"  SP.Z O.O. 89-350 MIASTECZKO 

KRAJEŃSKIE, ul. 

KOŚCIUSZKI 37

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

12-02-2018 od 12-02-2018 do 

11-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100103  0,3000

110113  15,0000

130110  1,0000

130205  1,0000

130206  1,0000

130208  6,0000

150110  1,0000

150202  2,5000

150202  1,5000
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160107  0,5000

160213  0,0500

160215  0,5000

160601  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 27 OSL.6233.7.2018 Mariola Garncarek Czempisz 37, 62-874 

Czempisz

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

05-11-2018 od 05-11-2018 do 

06-08-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191207  50 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 28 R-BS.6220.2.2018.PR Ślusarstwo, 

Blacharstwo i 

Mechanika 

Pojazdowa Ryszard 

Świerblewski

63-210 Żerków, ul. 

Kolejowa 19

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

12-07-2018 od 12-07-2018 do 

26-01-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  0,0200

080112  0,0200

080117  0,0200

080118  0,0200

080119  0,0200

080120  0,0200

080121  0,3000

080199  0,0200

080317  0,0200

080318  0,0200

100101  5,0000

120101  8,0000

120102  8,0000

120103  8,0000

120104  8,0000

120105  8,0000

3953



120106  1,0000

120107  1,0000

120108  1,0000

120109  1,0000

120110  1,0000

120112  1,0000

120113  8,0000

120114  1,0000

120115  8,0000

120116  1,0000

120117  8,0000

120118  1,0000

120119  1,0000

120120  0,5000

120121  8,0000

120199  8,0000

130109  4,0000

130110  4,0000

130111  4,0000

130112  4,0000

130113  4,0000

130204  4,0000

130205  4,0000

130206  4,0000

130207  4,0000

130208  4,0000

130701  0,5000

130702  0,5000

130703  0,2000

140601  0,5000

150101  0,5000

150102  0,5000

150103  0,5000

150104  0,5000

150105  0,5000

150106  0,5000

150107  0,5000

150110  1,0000

150111  1,0000

150202  1,0000

150203  0,5000
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160103  5,0000

160107  4,0000

160108  0,5000

160109  0,5000

160110  0,5000

160111  3,0000

160112  3,0000

160113  2,0000

160114  2,0000

160115  2,0000

160116  1,5000

160117  20,0000

160118  20,0000

160119  2,0000

160120  1,0000

160121  0,5000

160122  0,5000

160199  0,5000

160211  1,0000

160212  1,0000

160213  2,0000

160214  1,0000

160215  1,0000

160216  1,0000

160601  4,0000

160602  4,0000

160603  0,5000

160604  0,2000

160605  0,2000

160606  0,5000

160801  2,0000

160802  2,0000

160803  2,0000

160804  2,0000

160805  2,0000

160806  1,0000

160807  2,0000

168001  0,0100
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 29 DSR-II-2.7243.10.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O 

PRODUKCYJNE-USŁ

UGOWO-HANDLOWE 

MIKOŁAJ PINECKI

BRONISŁAW, 2, 63-025 

WITOWO

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

13-07-2018 od 13-07-2018 do 

12-04-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130113  6,5000

130208  20,0000

130701  5,0000

130702  5,0000

150202  1,0000

160103  80,0000

160107  8,0000

160108  3,0000

160109  1,0000

160110  3,0000

160111  3,0000

160112  1,5000

160113  5,0000

160114  5,0000

160115  4,5000

160117  1 700,0000

160118  120,0000

160119  150,0000

160120  70,0000

160122  50,0000

160199  60,0000

160211  4,5000

160213  10,0000

160214  15,0000

160216  15,0000

160601  2,0000

160602  0,5000

160603  0,1000

160801  1,5000

160802  1,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 30 DSR-II-2.7243.10.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O 

PRODUKCYJNE-USŁ

UGOWO-HANDLOWE 

MIKOŁAJ PINECKI

BRONISŁAW, 2, 63-025 

WITOWO

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

13-07-2018 od 13-07-2018 do 

12-04-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130113  10,0000

130208  10,0000

130701  10,0000

130702  10,0000

160103  100,0000

160107  3,0000

160108  1,0000

160109  1,0000

160110  3,0000

160111  5,0000

160112  5,0000

160113  5,0000

160114  5,0000

160115  2,0000

160117  750,0000

160118  100,0000

160119  70,0000

160120  30,0000

160122  20,0000

160199  20,0000

160211  2,0000

160213  2,0000

160214  4,0000

160216  4,0000

160601  10,0000

160602  5,0000

160603  0,1000

160801  2,0000

160802  2,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 31 DSR-II-2.7243.10.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O 

PRODUKCYJNE-USŁ

UGOWO-HANDLOWE 

MIKOŁAJ PINECKI

BRONISŁAW, 2, 63-025 

WITOWO

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

13-07-2018 od 13-07-2018 do 

12-04-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130208  5,0000

160107  5,0000

160113  3,0000

160117  40,0000

160118  10,0000

160119  30,0000

160120  5,0000

160199  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 32 OŚ.6220.5.2017 RZEŹNIA MRÓZ SP. Z 

O.O.

BORZĘCICZKI, 29A, 

63-720 KOŹMIN WLKP.

 STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

25-01-2018 od 25-01-2018 do 

25-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130208  7,0000

150110  0,3000

150202  0,2000

160107  0,7000

160114  3,0000

160213  0,0300

160601  0,3000

190605  50 000,0000

190606  5 000,0000

3958



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 33 OS-II.623.1692.2018 EKO-RYZA 

PRZEMYSŁAW 

SUSZKA

61-568 POZNAŃ, ul. 

WIERZBIĘCICE 38/16

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

04-06-2018 od 04-06-2018 do 

02-06-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102  0,5000

150202  0,0100

160216  0,0020

191201  50,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 34 DSR-II-2.7244.27.2018 ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

ODPADAMI W 

JAROCINIE SP. Z 

O.O. - 

WIELKOPOLSKIE 

CENTRUM 

RECYKLINGU

WITASZYCZKI, 1A, 

63-200 JAROCIN

04-09-2018 od 04-09-2018 do 

04-09-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190501  2 400,0000

190503  2 400,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 35 DSR-II-2.7243.48.2017 AUTO-ECO Tomasz 

Owsianny, Michał 

Fribel s. c.

Krzyżanowo, 23, 63-100 

Śrem

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

20-03-2018 od 20-03-2018 do 

20-03-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130208  0,2000

130208  12,0000

130701  3,0000
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130702  3,0000

130703  1,3000

140601  1,0000

150202  1,0000

160103  70,0000

160107  1,3000

160107  0,0500

160108  0,1500

160109  0,0800

160110  1,8000

160111  0,0500

160112  0,4000

160113  0,0500

160113  0,4000

160114  3,5000

160115  0,4000

160116  7,2000

160117  30,0000

160117  1 200,0000

160118  45,0000

160118  2,0000

160119  30,0000

160119  90,0000

160120  2,0000

160120  45,0000

160121  3,5000

160122  45,0000

160199  1,0000

160199  9,0000

160211  1,5000

160213  0,0400

160214  0,4000

160216  2,0000

160601  2,0000

160602  0,5000

160603  0,1000

160801  2,5000

160802  1,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 36 DSR-II-2.7244.44.2017 Crystal Planet 

Recykling Krystyna 

Fonrobert-Nochowicz

Promnice, ul. 

Południowa 7, 62-005 

Czerwonak

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

26-01-2018 od 26-01-2018 do 

20-05-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080317  0,3000

080318  0,5000

150101  1,0000

150102  2,0000

150103  1,0000

150104  0,5000

150105  1,0000

160213  1,0000

160215  25,0000

160216  10,0000

160601  7,0000

160602  0,5000

160604  1,0000

160605  1,0000

168001  1,0000

170904

191202  70,0000

191203  30,0000

191204  50,0000

191205  5,0000

191208  1,0000

191211  1,0000

191212  50,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 37 OS.6220.2.2018.LE Podanfol Sp. z o.o. Podanin, 71A, 64-800 

Chodzież

STAROSTWO POWIATOWE 

W CHODZIEŻY

20-02-2018 od 20-02-2018 do 

19-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

3961



070104  3,7000

070204  22,0000

070213  600,0000

070299  25,0000

080312  10,0000

130208  0,2500

150101  20,0000

150102  50,0000

150103  20,0000

150105  25,0000

150110  15,0000

150202  0,3000

150203  0,5000

160213  0,5000

160214  1,0000

160215  0,1000

160216  0,5000

160306  0,2500

160601  0,5000

160604  0,1000

168001  0,2500

170405  4,5000

190802  6,0000

190809  3,0000

190810  120,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 38 OS.6220.1.11.2012 P.H.U. NORIS 

WALDEMAR 

SOPOLIŃSKI

72-300 GRYFICE, ul. 

NIERADZKA 4-4A

STAROSTWO POWIATOWE  

W  ZŁOTOWIE

09-05-2018 od 09-05-2018 do 

30-06-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103  65,0000

020301  35,0000

020304  35,0000

020380  150,0000

020399  1,0000

080318  0,0050

120101  2,0000
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120103  3,5000

120113  0,6000

120121  0,6500

130205  8,0000

150101  160,0000

150102  30,0000

150103  10,0000

150104  3,0000

150110  15,0000

150111  0,5000

150202  4,0000

150203  5,0000

160103  2,0000

160107  0,2000

160117  2,0000

160213  0,3500

160214  0,5000

160216  2,0000

160601  1,0000

168001  0,0200

170101  10,0000

170182  2,0000

170202  0,1000

170405  5,0000

170407  10,0000

170604  0,1000

190801  15,0000

190802  1,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 39 R-BS.6220.1.2018.PR AJ STAL 

FRĄCKOWIAK 

SPÓŁKA CYWILNA 

JULIA 

FRĄCKOWIAK-KUBIA

K, ADAM 

FRĄCKOWIAK

63-230 Witaszyce, ul. 

Al. Wolności 20

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

08-03-2018 od 08-03-2018 do 

03-07-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

3963



100101  1,0000

120101  20,0000

120109  2,5000

130205  2,5000

150101  0,5000

150102  0,5000

150103  0,5000

150110  0,5000

150202  1,0000

150203  0,5000

160213  0,2500

160601  0,2500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 40 OŚ.6220.1.2018 PROPART   SP.ZO.O. MIANOWICE, 3K, 

63-600 KĘPNO

STAROSTA KĘPIŃSKI 23-02-2018 od 23-02-2018 do 

22-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080112  3,5000

080114  2,0000

110114  2,0000

120101  2 000,0000

120103  100,0000

120109  300,0000

120121  30,0000

120301  1,0000

130110  4,0000

130205  10,0000

130208  7,0000

140603  1,0000

150101  30,0000

150102  30,0000

150110  1,0000

150202  50,0000

160107  0,0500

160213  1,0000

160214  0,0500

160216  0,2500

160604  0,2500

3964



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 41 OŚ.6221.10.2018 MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNIKACJI 

KONIN

62-500 KONIN, ul. M. 

DABROWSKIEJ 8

PREZYDENT MIASTA 

KONINA

31-12-2018 od 31-12-2018 do 

18-01-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130208  4,0000

130508  50,0000

140603  3,0000

150102  0,5000

150202  4,0000

160103  20,0000

160104  62,0000

160106  10,0000

160120  2,0000

160213  0,2500

160601  2,0000

170407  3,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 42 OS.6220.12.2018.KB "SEAKING POLAND 

LTD" SP. Z O.O.

64-700 CZARNKÓW, ul. 

UL. NOWA 1B

STAROSTA CZARNKOWSKO 

- TRZCIANECKI

07-08-2018 od 07-08-2018 do 

18-06-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  100,0000

070213  5,0000

070799  5,0000

080501  0,5000

120101  200,0000

120102  500,0000

120103  5,0000

120104  10,0000

120116  5,0000

120117  10,0000

120121  10,0000
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130110  3,0000

150101  50,0000

150102  15,0000

150103  100,0000

150104  10,0000

150110  3,0000

150111  1,0000

150202  5,0000

150203  10,0000

160117  5,0000

160118  5,0000

160213  1,0000

160214  6,0000

160602  0,5000

170401  1,0000

170402  1,0000

170405  5,0000

170411  5,0000

170604  6,0000

191204  5,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 43 ŚR.6220.14.2017.IV ORCA Precision 

Parts Sp. z o.o. 

(dawna nazwa: Spare 

Precision Parts 

Spółka z o.o.)

Piła, ul. Kossaka 150, 

64-920 

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

01-02-2018 od 01-02-2018 do 

18-04-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299  1,0000

080318  0,5000

080399  0,5000

080410  1,0000

110107  20,0000

110199  2,0000

120101  80,0000

120103  50,0000

120105  3,0000

120109  20,0000
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120119  1,0000

120121  2,0000

130205  15,0000

130208  1,0000

130899  10,0000

150101  50,0000

150102  40,0000

150103  100,0000

150104  10,0000

150110  5,0000

150111  5,0000

150202  5,0000

150203  1,0000

160107  1,0000

160118  5,0000

160213  1,0000

160214  5,0000

160216  5,0000

160601  10,0000

160604  3,0000

160605  3,0000

170101  10,0000

170107  100,0000

170405  50,0000

170411  10,0000

190904  5,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 44 WŚ.6220.15.2018.XXVI INOUTIC/DECEUNIN

CK  POLSKA  

SP.ZO.O.

JASIN, ul. POZNAŃSKA 

34, 62-020 SWARZĘDZ

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

12-06-2018 od 12-06-2018 do 

06-09-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060299  3,0000

070213  5 000,0000

070280  75,0000

080410  1,1500

080415  10,0000

130110  2,0000
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130205  2,5000

130208  4,0000

150101  70,0000

150102  150,0000

150103  200,0000

150104  4,0000

150106  25,0000

150110  100,0000

150111  0,5000

150202  2,0000

150203  0,1000

160107  0,1000

160117  40,0000

160214  0,4000

160216  0,1000

160506  0,1000

161001  35,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 45 WŚ.6220.34.2018.XXVI INOUTIC/DECEUNIN

CK  POLSKA  

SP.ZO.O.

JASIN, ul. POZNAŃSKA 

34, 62-020 SWARZĘDZ

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

11-07-2018 od 11-07-2018 do 

06-09-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060299  3,0000

070213  5 000,0000

070280  75,0000

080410  1,1500

080415  10,0000

130110  2,0000

130205  2,5000

130208  4,0000

150101  70,0000

150102  150,0000

150103  200,0000

150104  4,0000

150106  25,0000

150110  100,0000

150111  0,5000

3968



150202  2,0000

150203  0,1000

160107  0,1000

160117  40,0000

160214  0,4000

160216  0,1000

160506  0,1000

161001  35,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 46 OS-II.6221.95.2018 GERDES MC 

SP.ZO.O.

61-021 POZNAŃ, ul. 

NIESZAWSKA 15A

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

25-07-2018 od 25-07-2018 do 

20-01-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  135,0000

080119  0,6000

120109  1,5000

130110  6,0000

130507  4,5000

150106  0,2500

150202  9,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 47 W¦.6220.68.2017.IX P.P.U. PROGRAF 

ROBERT KASPRZAK

TARNOWO 

PODGÓRNE, ul. 

SZKOLNA 40, 62-080 

TARNOWO  

PODGÓRNE

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

26-01-2018 od 26-01-2018 do 

19-01-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070104  7,0000

070108  26,0000

070213  140,0000

080312  75,0000

080409  4,0000

130205  2,0000
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150101  15,0000

150102  75,0000

150103  20,0000

150105  10,0000

150110  14,0000

150202  10,0000

150203  1,5000

160214  0,0200

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 48  OS-II.6221.99.2018 SKF  POSKA  S. A. 61-022 POZNAŃ, ul. 

NIESZAWSKA  15

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

22-08-2018 od 22-08-2018 do 

27-06-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  4,0000

120101  6 500,0000

120102  2 000,0000

120109  1 200,0000

120115  900,0000

120116  10,0000

120120  1,5000

120121  27,0000

120301  110,0000

130208  157,0000

130502  65,0000

140603  3,0000

150101  40,0000

150102  20,0000

150103  60,0000

150110  30,0000

150111  0,5000

150202  50,0000

160199  7,0000

160213  10,0000

160214  20,0000

160215  5,0000

160216  5,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 49 WGOŚ.6221.3.2018 MTM INDUSTRIES 

SP. Z O.O.

62-800 Kalisz, ul. 

Metalowców (dawniej 

WYSOKA 5a) 6

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

02-01-2018 od 02-01-2018 do 

17-09-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070104  10,0000

070681  0,1000

080120  15,0000

150101  70,0000

150102  20,0000

150104  1,5000

150110  22,0000

150202  2,0000

150203  0,3000

160213  0,0300

160214  0,3000

160602  0,0400

160604  0,0400

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 50 OŚ.6220.5.2018 NOWAK OKUCIA 

MEBLOWE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

63600 Kępno, ul. 

Granitowa 47

STAROSTA KĘPIŃSKI 14-12-2018 od 14-12-2018 do 

15-12-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070104  0,2000

080112  10,0000

110108  2,0000

110109  30,0000

110113  0,1000

120101  150,0000

120102  400,0000
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120104  5,0000

120109  5,0000

120113  0,5000

120114  2,0000

120117  2,0000

120120  0,5000

120121  2,0000

130208  3,0000

150101  5,0000

150102  10,0000

150103  2,0000

150110  2,0000

150111  0,1000

150202  10,0000

150203  2,0000

160213  0,5000

160214  1,0000

160216  0,4000

160601  1,0000

170604  5,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 51 OS.6220.14.2018.KB "NORTHSTAR 

POLAND" SP. Z O.O.  

TRZCIANKA

64-980 TRZCIANKA, ul. 

27 STYCZNIA 47/48

STAROSTA CZARNKOWSKO 

- TRZCIANECKI

03-09-2018 od 03-09-2018 do 

20-06-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010408  150,0000

010412  200,0000

030104  15,0000

030105  200,0000

070103  15,0000

070104  8,0000

070107  2,0000

070108  2,0000

070204  15,0000

070213  30,0000

080111  15,0000

080112  10,0000
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080117  20,0000

080118  10,0000

080318  0,5000

080409  5,0000

080499  10,0000

100103  1,0000

101208  50,0000

101306  20,0000

101314  350,0000

101382  300,0000

101399  30,0000

120101  10,0000

120102  5,0000

120103  1,0000

120105  5,0000

120109  0,2000

120113  0,5000

120117  20,0000

120121  15,0000

120199  5,0000

130110  1,0000

130208  0,6000

150101  100,0000

150102  50,0000

150103  100,0000

150104  10,0000

150105  80,0000

150106  30,0000

150107  1,0000

150110  50,0000

150111  3,0000

150203  20,0000

160103  1,0000

160107  0,3000

160120  5,0000

160213  1,0000

160214  5,0000

160215  0,4000

160216  3,0000

160303  3,0000

160304  50,0000
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160601  3,0000

160602  0,5000

160604  0,5000

160605  0,5000

168001  0,0500

170101  150,0000

170107  150,0000

170180  50,0000

170202  2,0000

170203  50,0000

170380  5,0000

170405  200,0000

170407  20,0000

170411  1,0000

191212  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 52 OS.6220.2.2018 HOMAG MACHINERY 

ŚRODA SP. Z O.O.

63-000 ŚRODA WLKP., 

ul. PRĄDZYŃSKIEGO  

24

STAROSTA ŚREDZKI 20-04-2018 od 20-04-2018 do 

16-07-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  10,0000

080112  50,0000

080113  5,0000

080115  5,0000

080117  5,0000

080118  50,0000

080120  50,0000

080121  5,0000

120101  100,0000

120102  100,0000

120103  100,0000

120104  100,0000

120121  100,0000

130206  5,0000

130207  5,0000

130208  5,0000

150101  300,0000
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150102  300,0000

150103  400,0000

150104  300,0000

150105  500,0000

150106  600,0000

150107  200,0000

150109  200,0000

150110  6,0000

150202  10,0000

150203  100,0000

160213  5,0000

160214  10,0000

160605  2,0000

170402  100,0000

170411  100,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 53 OS.6232.2.2018 Grupa AWW sp. z o.o. 

sp. k. (dawniej PHP 

Wiesław Wawrzyniak 

sp. z o.o.)

Niedźwiady 45, 62-800 

Kalisz

STAROSTWO 

PLESZEWSKIE

31-08-2018 od 31-08-2018 do 

25-06-2017

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020780  28 314,0000

020780  7 506,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 54 OS.6232.2.2018 Grupa AWW sp. z o.o. 

sp. k. (dawniej PHP 

Wiesław Wawrzyniak 

sp. z o.o.)

Niedźwiady 45, 62-800 

Kalisz

STAROSTWO 

PLESZEWSKIE

31-08-2018 od 31-08-2018 do 

25-06-2017

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020780  30 026,8400

020780  94 380,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 55 WŚ.6220.66.2017.IX TOWARZYSTWO 

GOSPODARCZE 

"MEBLOPOL" SP. Z 

O.O.

60-214 POZNAŃ, ul. 

BOGUSŁAWSKIEGO 11

STAROSTA POZNAŃSKI 07-03-2018 od 07-03-2018 do 

07-03-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070304  10,0000

080111  10,0000

080112  5,0000

080119  2,0000

080120  2,0000

080121  2,0000

080318  0,6000

080409  0,2500

080410  0,5000

150101  20,0000

150102  5,0000

150103  15,0000

150107  2,0000

150110  10,0000

150111  0,3000

150202  5,0000

150203  5,0000

160213  0,4000

160214  2,5000

160216  0,5000

168001  0,2000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 56 OŚ.6221.4.2018 KUPSIK SP. Z O.O. 

SP.K.

62-510 KONIN, ul. 

ZAKŁADOWA 17

PREZYDENT MIASTA 

KONINA

26-04-2018 od 26-04-2018 do 

11-05-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318  0,1000
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100315  2,0000

120101  700,0000

120102  6,0000

120109  25,0000

130208  1,0000

150101  5,0000

150102  5,0000

150104  2,0000

150110  1,5000

150202  6,0000

150203  3,0000

160213  1,5000

160214  0,1000

160216  0,1000

160601  0,3000

160604  0,0200

160605  0,0500

170401  1,0000

170402  5,0000

170405  700,0000

191202  45,0000

191204  5,0000

191207  5,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 57 WŚ.6220.3.2018.I RABEN  POLSKA 

SP.ZO.O.

62-023 Robakowo, ul. 

Zbożowa 1

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

04-04-2018 od 04-04-2018 do 

01-04-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318  0,2000

130507  5,0000

130508  20,0000

150101  750,0000

150102  250,0000

150103  150,0000

150107  0,6000

150110  0,1000

150111  0,1500

150202  3,0000
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150203  0,2000

160117  5,0000

160119  0,0500

160122  0,5000

160213  1,5000

160214  2,0000

160215  0,5000

160216  0,5000

160304  180,0000

160306  0,5000

160380  3,0000

160601  10,0000

160602  0,1000

160604  0,1000

160605  0,1000

161001  20,0000

168001  0,1000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 58 OS.6220.3.2018.OS3 PERN S.A. 

(OPERATOR 

LOGISTYCZNY 

PALIW PŁYNNYCH 

SP. Z O.O.)

09-410 PŁOCK, ul. 

WYSZOGRODZKA 133

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

22-03-2018 od 22-03-2018 do 

31-12-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060404  1,0000

061302  20,0000

070213  10,0000

070280  10,0000

130205  10,0000

130208  100,0000

130502  100,0000

130508  400,0000

130701  100,0000

130702  100,0000

130703  300,0000

150110  1 000,0000

150202  10,0000
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160213  50,0000

160216  10,0000

160305  50,0000

160306  50,0000

160506  1,0000

160509  10,0000

160601  5,0000

160602  1,0000

160708  1 000,0000

170101  300,0000

170102  400,0000

170106  100,0000

170107  500,0000

170201  50,0000

170202  10,0000

170204  50,0000

170402  100,0000

170403  1,0000

170405  1 000,0000

170409  300,0000

170410  30,0000

170503  100,0000

170508  100,0000

170903  200,0000

190801  1,0000

190805  70,0000

190810  100,0000

190813  500,0000

190999  10,0000

191301  20,0000

191305  20,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 59 OS.6220.11.2017.OS3 PERN S.A. 

(OPERATOR 

LOGISTYCZNY 

PALIW PŁYNNYCH 

SP. Z O.O.)

09-410 PŁOCK, ul. 

WYSZOGRODZKA 133

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

17-01-2018 od 17-01-2018 do 

31-12-2027

Wytwarzanie
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kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060404  1,0000

061302  20,0000

070213  10,0000

070280  10,0000

130205  10,0000

130208  100,0000

130502  100,0000

130508  400,0000

130701  100,0000

130702  100,0000

130703  300,0000

150110  1 000,0000

150202  10,0000

160213  50,0000

160216  10,0000

160305  50,0000

160306  50,0000

160506  1,0000

160509  10,0000

160601  5,0000

160602  1,0000

160708  1 000,0000

170101  300,0000

170102  400,0000

170106  100,0000

170107  500,0000

170201  50,0000

170202  10,0000

170204  50,0000

170402  100,0000

170403  1,0000

170405  1 000,0000

170409  300,0000

170410  30,0000

170503  100,0000

170508  100,0000

170903  200,0000

190801  1,0000

190805  70,0000
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190810  100,0000

190813  500,0000

190999  10,0000

191301  20,0000

191305  20,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 60 WS.6220.11.2018.IX "EURO PRINT"  

SP.ZO.O.

62-052 KOMORNIKI, ul. 

FABIANOWSKA  137

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

12-04-2018 od 12-04-2018 do 

23-08-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  40,0000

070213  35,0000

070299  120,0000

080111  0,7000

080312  4,0000

080313  1,0000

080409  1,0000

080410  0,2000

080501  0,2000

090102  4,0000

130208  0,5000

150101  15,0000

150102  8,0000

150103  20,0000

150104  5,0000

150105  40,0000

150110  8,0000

150202  12,0000

160304  7,0000

160305  0,3000

170405  2,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 61 OS.6220.5.2018.LE PPUH "TOMEX-C" 

CZESŁAW TOMCZYK

64-840 BUDZYŃ, ul. OS. 

CECHOWE 8

STAROSTWO POWIATOWE 

W CHODZIEŻY

25-04-2018 od 25-04-2018 do 

28-02-2020

Wytwarzanie
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kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110113  6,0000

120109  2,0000

130113  205,0000

150110  0,5000

150202  1,5000

160213  0,0500

160601  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 62 DSR-II-2.7243.14.2018 HYDRO EXTRUSION 

POLAND Sp. z o.o.

64-980 TRZCIANKA, ul. 

UL. KOPERNIKA  18

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

27-03-2018 od 23-07-2018 do 

23-06-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318  0,2000

110107  500,0000

110116  1,0000

120103  10 000,0000

120104  250,0000

120109  200,0000

120117  5,0000

120121  4,0000

130110  20,0000

130208  30,0000

150101  150,0000

150102  50,0000

150103  40,0000

150104  30,0000

150107  0,5000

150110  10,0000

150202  20,0000

150203  20,0000

160103  2,0000

160104  4,0000

160106  4,0000

160107  1,0000

160213  1,0000
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160214  20,0000

160215  3,0000

160601  5,0000

160604  0,0100

168001  0,0100

170101  50,0000

170106  30,0000

170107  50,0000

170180  30,0000

170202  0,1000

170203  0,4000

170405  300,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 63 OŚ.6220.1.2018 Konimpex Chemicals 

sp. z o.o.

62-504 Konin, ul. 

Mickiewicza 24

STAROSTA KOLSKI 19-04-2018 od 19-04-2018 do 

18-04-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070214  20,0000

150101  10,0000

150102  10,0000

150103  10,0000

150104  10,0000

150105  10,0000

150106  20,0000

150110  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 64 DSR-II-2.7243.9.2018 Czę¶ci 

Samochodowe 

Michał Lament

Gr±bków, 74, 62-709 

Malanów

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

10-07-2018 od 10-07-2018 do 

10-07-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130113  2,0000

130204  0,2000

130205  0,1900
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130205  0,0100

130206  0,2000

130207  0,2000

130208  9,9600

130208  0,0400

130701  0,5000

130702  0,5000

150202  0,3000

150203  0,5000

160103  20,0000

160107  1,9800

160107  0,0200

160108  0,0100

160108  0,0900

160110  0,5000

160111  0,1000

160112  0,5000

160113  0,0100

160113  0,4900

160114  0,4900

160114  0,0100

160115  0,5000

160117  290,0000

160117  80,0000

160117  30,0000

160118  2,0000

160118  5,0000

160118  28,0000

160119  25,0000

160119  5,0000

160119  10,0000

160120  22,5000

160120  2,5000

160120  5,0000

160121  0,5000

160122  5,0000

160122  20,0000

160199  2,5000

160199  2,9000

160199  24,6000

160211  0,5000
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160213  0,2000

160601  15,0000

160801  0,5000

160802  0,5000

160803  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 65  OS-II.6221.93.2018 VMG Print Sp. z o.o. 61-249 Poznań, ul. Unii 

Lubelskiej 1

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

06-07-2018 od 06-07-2018 do 

04-09-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  320,0000

070213  1,1000

080121  18,0000

080317  0,0950

080399  1,1000

080399  11,0000

090102  3,5000

150102  1,5000

150110  3,0000

150202  2,0000

150203  0,0200

160601  0,1500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 66 DSR-II-2.7243.23.2018 Reco Polska 

Produkcja sp. z o.o.

53-017 Wrocław, ul. 

Wiosenna 14/2

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

19-07-2018 od 19-07-2018 do 

19-07-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  6,0000

080111  25,0000

080112  5,0000

080117  5,0000

080118  5,0000

080119  10,0000

3985



080201  50,0000

110504  8,0000

120102  2 000,0000

120104  800,0000

120113  4,0000

130111  3,0000

130113  40,0000

130205  3,0000

130206  5,0000

130208  3,0000

150202  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 67 SR.6233.14.2017 SŁOWIŃSCY S.J. 62-400 SŁUPCA, ul. 

WSPÓLNA 2

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

02-01-2018 od 02-01-2018 do 

01-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101  15,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 68 RPŚ.6220.14.2012 JMJ sp. z o.o. sp. k. 

(dawniej Zakład 

Produkcji 

Katalizatorów JMJ sp. 

j. Puchalski i 

Krawczyk)

62-800 KALISZ, ul. 

Zielona 12

STAROSTA OSTROWSKI 08-06-2018 od 08-06-2018 do 

02-12-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101  3,0000

120102  350,0000

120113  1,0000

130204  1,5000

150101  35,0000

150102  0,6000

150103  0,6000

150104  0,6000

150202  1,0000

3986



150203  2,5000

160117  0,3000

160199  0,2500

160213  0,1000

170107  3,0000

170407  3,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 69 OS.6220.1.2018.OS3 Benecke-Kaliko S.A. 

(dawniej " MECAPOL 

" S. A.)

62-100 WĄGROWIEC, 

ul. GNIEŹNIEŃSKA  74

STAROSTWO POWIATOWE 

WĄGROWIEC

24-01-2018 od 24-01-2018 do 

30-11-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040222  200,0000

040299  200,0000

070204  100,0000

070213  300,0000

120101  0,3000

120103  0,3000

120113  0,1000

120117  0,1000

120121  0,1000

130105  15,0000

130208  15,0000

150101  150,0000

150102  100,0000

150103  10,0000

150104  120,0000

150105  5,0000

150107  2,0000

150110  10,0000

150202  100,0000

150203  60,0000

160107  0,1000

160213  0,5000

160214  10,0000

160216  100,0000

160306  10,0000

160601  0,5000

3987



160605  0,1000

170107  100,0000

170203  100,0000

170405  200,0000

170407  200,0000

190802  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 70 WGOŚ.6221.10.2018 Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

WEGA - A Sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. 

Obozowa 38-40

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

24-08-2018 od 24-08-2018 do 

14-11-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113  0,1000

130205  10,0000

130206  5,0000

130208  10,0000

150101  3,0000

150102  3,0000

150107  2,0000

150110  3,0000

150202  1,5000

150203  0,5000

160103  50,0000

160107  1,5000

160113  0,3000

160117  10,0000

160118  10,0000

160119  3,0000

160120  2,0000

160213  0,2000

160214  0,2000

160601  6,0000

160602  3,0000

160605  2,0000

3988



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 71 R-BS.6220.5.2018.PR GOPOL SP. Z O.O. 63-200 JAROCIN, ul. AL. 

NIEPODLEGŁOŚCI 26

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

14-08-2018 od 14-08-2018 do 

12-05-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060204  1,0000

080318  0,1000

100899  1,5000

110111  2,0000

120101  80,0000

120103  1,0000

120104  0,7000

120107  0,3000

120108  3,0000

120109  5,0000

120114  5,0000

120115  3,0000

120121  1,5000

130113  0,3000

130205  0,3000

130208  0,5000

150101  4,0000

150102  1,5000

150103  5,0000

150110  1,0000

150202  5,0000

150203  0,5000

160117  5,0000

160118  0,5000

160213  0,1000

160214  20,0000

160215  0,1000

160216  10,0000

170401  1,0000

170402  0,5000

170405  20,0000

170407  2,0000

3989



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 72 WS.6220.6.2018.I BOWA  POLSKA  

SP.ZO.O.

ZŁOTKOWO, ul. 

OBORNICKA 10, 62-002 

SUCHY LAS

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

21-02-2018 od 21-02-2018 do 

28-03-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  220,0000

110113  1,0000

120103  4,0000

120109  1,5000

120199  20,0000

130110  3,0000

130208  0,5000

150110  1,5000

150202  1,5000

160117  5,0000

160118  10,0000

160214  2,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 73 OS.6220.2.2018.OS3 GRUPA SILIKATY  SP. 

Z O.O.

KRUKI, ul. 

NOWOWIEJSKA 33, 

07-045 

OLSZEWO-BORKI

STAROSTWO POWIATOWE 

WĄGROWIEC

09-02-2018 od 09-02-2018 od 31-12-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010409  200,0000

070280  1,0000

100101  600,0000

130113  5,0000

130205  2,0000

150101  1,0000

150102  3,0000

150103  80,0000

150110  1,0000

3990



150202  2,0000

150203  1,0000

160103  0,5000

160107  0,5000

160213  0,2000

160214  0,0500

160601  0,3000

160605  0,0050

170203  2,0000

170405  35,0000

170407  5,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 74 OS-II.6221.153.2017 "NOTEDECO" K. 

FRANSUKIEWICZ-JA

NKOWIAK,P. 

FRANSUKIEWICZ 

S.J. SP.K.

61-663 POZNAŃ, ul. 

ŻNIWNA 9

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

17-01-2018 od 17-01-2018 do 

17-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  350,0000

080121  0,7000

080399  0,5000

130208  0,1000

150110  5,0000

150202  4,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 75 OS.6220.2.2018 TFG GRAFIKA 

SP.Z.O.O.

63-100 Śrem, ul. 

750-lecia 11

STAROSTA ŚREMSKI 12-03-2018 od 12-03-2018 do 

28-03-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307  7 000,0000

030308  20 000,0000

030399  20,0000

080312  0,5000

3991



080318  0,5000

080399  100,0000

080409  20,0000

080411  200,0000

080413  1 200,0000

080415  300,0000

130109  5,0000

130110  5,0000

130111  5,0000

150101  1 000,0000

150102  500,0000

150103  200,0000

150104  100,0000

150107  1,0000

150110  20,0000

150111  5,0000

150202  10,0000

150203  10,0000

160213  10,0000

160214  10,0000

160604  0,1000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 76 DSR-II-2.7243.15.2018 Exalo Drilling S.A. 64-920 Piła, ul. Pl. 

Staszica 9

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

09-04-2018 od 09-04-2018 do 

09-04-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  5,0000

130205  10,0000

130208  2,0000

150202  10,0000

160107  1,0000

3992



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 77 DSR-II-2.7243.48.2018 Exalo Drilling S.A. 64-920 Piła, ul. Pl. 

Staszica 9

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

04-09-2018 od 04-09-2018 do 

04-09-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  5,0000

130205  10,0000

130208  2,0000

150202  10,0000

160107  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 78 DSR-II-2.7243.47.2018 Exalo Drilling S.A. 64-920 Piła, ul. Pl. 

Staszica 9

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

03-09-2018 od 03-09-2018 do 

03-09-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  5,0000

130205  10,0000

130208  2,0000

150202  10,0000

160107  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 79 DSR-II-2.7243.35.2018 Exalo Drilling S.A. 64-920 Piła, ul. Pl. 

Staszica 9

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

26-07-2018 od 26-07-2018 do 

19-07-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  5,0000

130205  10,0000

3993



130208  2,0000

150202  10,0000

160107  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 80 DSR-II-2.7243.22.2018 Exalo Drilling S.A. 64-920 Piła, ul. Pl. 

Staszica 9

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

14-06-2018 od 14-06-2018 do 

14-06-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  5,0000

130205  10,0000

130208  2,0000

150202  10,0000

160107  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 81 DSR-II-2.7243.38.2018 Exalo Drilling S.A. 64-920 Piła, ul. Pl. 

Staszica 9

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

07-08-2018 od 07-08-2018 do 

07-08-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  5,0000

130205  10,0000

130208  2,0000

150202  10,0000

160107  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 82 OŚ.6233.1.2018 Zakład Stolarski 

Krzysztof Kokot

Wielki Buczek, 9A, 

63-630 Rychtal

STAROSTA KĘPIŃSKI 14-03-2018 od 14-03-2018 do 

13-03-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

3994



100103  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 83 RPŚ.6220.5.2017,RPŚ.

6233.30.20

USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

WYRÓB W DREWNIE 

HENRYK MENSFED

JANISŁAWICE, 37, 

63-435 SOŚNIE

23-02-2018 od 23-02-2018 do 

22-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  12 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 84 RPŚ.6220.5.2017,RPŚ.

6233.30.20

USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

WYRÓB W DREWNIE 

HENRYK MENSFED

JANISŁAWICE, 37, 

63-435 SOŚNIE

23-02-2018 od 23-02-2018 do 

22-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  5 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 85 OŚ.6220.3.2018 SAINT - GOBAIN HPM 

Polska Sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Norton 1 STAROSTA KOLSKI 04-09-2018 od 04-09-2018 do 

03-09-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080413  70,0000

100101  4 000,0000

110111  200,0000

110302  100,0000

120101  100,0000

120102  800,0000

120103  40,0000

120104  40,0000

120114  50,0000

3995



120115  60,0000

120121  60,0000

120199  2 500,0000

130113  100,0000

130208  100,0000

130307  2,0000

130502  20,0000

150101  150,0000

150102  50,0000

150103  50,0000

150106  300,0000

150110  50,0000

150202  25,0000

150203  30,0000

160103  5,0000

160213  15,0000

160214  10,0000

160304  1 000,0000

160306  800,0000

160506  15,0000

160509  10,0000

160601  30,0000

170202  5,0000

190814  12,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 86 R-BS.6220.6.2017.PR ETOS CZESŁAW 

SZYMENDERA

61-131 POZNAŃ, ul. 

KATOWICKA 83C/105

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

02-02-2018 od 02-02-2018 do 

02-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110  3,0000

150202  1,0000

160213  0,5000

160305  3,0000

160506  1,5000

3996



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 87 ŚR.6220.7.2018.IV AUTO KAMAG 

SP.ZO.O.

64-920 PIŁA, ul. 

KOSSAKA 76

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

09-04-2018 od 09-04-2018 do 

30-03-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130208  7,0000

130502  0,2000

130507  0,6000

150101  1,7500

150102  0,4000

150110  0,3500

150202  0,2500

150203  0,7000

160103  1,4000

160107  1,0000

160113  0,0500

160117  4,0000

160118  0,3000

160119  1,2000

160120  1,0000

160213  0,0050

160601  0,4000

170405  4,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 88 OS.I.6220.6.2017 Lebronze Alloys 

Poland sp. z o.o. 

(daw. INOFORGES 

POLSKA SP. Z O.O.)

64-130 RYDZYNA, ul. 

PRZEMYSŁOWA 2

STAROSTWO POWIATOWE 

W LESZNIE

16-01-2018 od 16-01-2018 do 

31-03-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101  0,5000

120103  125,0000

120107  2,0000

120109  60,0000

3997



120120  0,5000

120199  2,0000

130205  1,0000

130208  1,0000

150101  20,0000

150102  20,0000

150104  10,0000

150110  4,0000

150202  2,0000

150203  3,0000

160215  0,2000

170401  120,0000

170402  20,0000

170404  5,0000

170407  5,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 89 OS.6232.1.2018 EXALUS TR7 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

63-322 Gołuchów, ul. 

Kuchary 24F

STAROSTWO 

PLESZEWSKIE

30-03-2018 od 30-03-2018 do 

29-03-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080113  120,0000

110107  90,0000

120109  10,0000

130208  15,0000

160601  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 90 DSR-II-2.7243.20.2018 BM-EKO Sp. z o.o. Sp. 

k.

63-700 Krotoszyn, ul. 

Sienkiewicza 2/87

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-05-2018 od 30-05-2018 do 

28-06-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

3998



120301  15,0000

150102  100,0000

150104  50,0000

150203  5,0000

190305  4 000,0000

191202  2,0000

191202  5,0000

191210  10 000,0000

191211  5,0000

191212  3 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 91 O¦.6220.7.2017 PROWELL sp. z o.o. 

Zakład w Trzcinicy

63-620 Trzcinica, ul. 

Jana Pawła II 2a

STAROSTA KĘPIŃSKI 04-01-2018 od 04-01-2018 do 

03-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  10 000,0000

030399  40,0000

130113  1,0000

130205  0,3000

150101  10 000,0000

150102  2,0000

150105  10,0000

150110  2,3000

150202  0,5000

150203  3,2000

160117  2,0000

160119  4,0000

160214  1,0000

161002  120,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 92 RPŚ.6220.6.2017 INTER GLOBAL 

SP.Z.O.O.

, ul. STARY STAW 9 , 

OSTRÓW WLKP

STAROSTA OSTROWSKI 20-04-2018 od 20-04-2018 do 

08-10-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

3999



080318  0,1000

100103  0,5000

130110  0,3000

130111  0,3000

130113  0,3000

130205  0,3000

130206  0,3000

130208  3,0000

150101  70,0000

150102  40,0000

150103  20,0000

150104  6,0000

150110  1,0000

150202  0,5000

150203  0,4000

160213  0,1000

160214  0,2000

160305  7,0000

160708  3,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 93 WGOŚ.6221.4.2018 Kaliska Spółdzielcza 

Grupa Producentów 

Mleka (dawniej 

OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA)

62-800 KALISZ, ul. 

BUDOWLANYCH  2

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

21-02-2018 od 21-02-2018 do 

21-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100180  450,0000

130208  4,0000

130508  4,0000

160213  0,3000

170407  15,0000

190805  1 000,0000

4000



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 94 DSR-II-2.7243.44.2017 Punkt Recycling 

EVRA Sp. z o.o. Sp. k.

64-600 Oborniki, ul. 

Kowanowska 19

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

08-02-2018 od 08-02-2018 do 

08-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101  150,0000

150203  150,0000

160215  460,0000

160216  250,0000

160601  450,0000

160602  250,0000

160604  25,0000

160605  25,0000

168001  50,0000

191202  200,0000

191203  200,0000

191204  180,0000

191205  20,0000

191211  100,0000

191212  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 95 DSR-II-2.7244.28.2017 Punkt Recycling 

EVRA Sp. z o.o. Sp. k.

64-600 Oborniki, ul. 

Kowanowska 19

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

06-02-2018 od 06-02-2018 do 

06-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101  150,0000

160215  460,0000

160216  250,0000

160601  450,0000

160602  250,0000

160604  25,0000

160605  25,0000

4001



168001  50,0000

191202  200,0000

191203  200,0000

191204  180,0000

191205  20,0000

191211  100,0000

191212  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 96 OŚ.6220.2.2018 "ROBERTO" Krawczyk 

Robert Zakład 

Stolarsko-Tapicerski

Łęka Mroczeńska, 94, 

63-604 Baranów

STAROSTA KĘPIŃSKI 18-05-2018 od 18-05-2018 do 

16-05-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  1,0000

040209  2,5000

080111  2,0000

080112  5,0000

150101  0,5000

150102  0,5000

150202  0,6000

160216  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 97 OS.6233.23.2017 STOLARNIA TARTAK 

SP.J. Z.E.P 

JENDRASIAK

63-300 PLESZEW, ul. 

KALISKA 42

STAROSTWO 

PLESZEWSKIE

14-03-2018 od 14-03-2018 do 

13-03-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101  1,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 98 OSL.6220.2.2018 Dom Handlowy 

Teresa Leń

Pietrzyków 49, 62-840 

Koxminek

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

23-04-2018 od 23-04-2018 do 

18-11-2022

Wytwarzanie

4002



kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080317  0,0100

120120  0,0100

130113  0,1000

130208  2,0000

150101  1,0000

150102  1,0000

150103  0,5000

150104  0,5000

150110  0,1000

150202  0,3000

160103  1,5000

160107  0,2000

160111  0,0500

160113  0,0500

160117  1,0000

160118  1,0000

160119  0,5000

160120  0,1000

160199  0,1000

160213  0,0500

160214  0,2000

160601  0,7000

160807  0,0500

170411  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 99 ŚR.6220.10.2018.IV ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO 

"ZETPEZET" SP. Z O. 

O.

64-920 Piła, ul. Walki 

Młodych 30

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-07-2018 od 30-07-2018 do 

03-09-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020301  6 500,0000

020304  25,0000

020380  15 000,0000

130208  1,0000

4003



150101  10,0000

150102  2,0000

150202  1,5000

160216  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 100 OS.6233.6.2018 "LEBAL" SPÓŁKA 

AKCYJNA

63-100 Rogoźno, ul. 

Rolna 7A

STAROSTA ŚREMSKI 15-06-2018 od 15-06-2018 do 

14-06-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191201  600,0000

191202  8 909,2000

191203  4 095,6000

191204  1 117,6000

191205  642,6000

191207  500,0000

191208  50,0000

191212  30,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 101 ŚR.6233.49.2017.IV REMONDIS Glass 

Recycling Polska Sp. 

z o.o.

64-920 Piła, ul. 

Wawelska 107

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

23-03-2018 od 23-03-2018 do 

12-01-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191202  1 200,0000

191203  1 200,0000

191205  32 000,0000

191212  16 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 102 SR.6233.15.2017 ZOFPOL Marcin 

Łukomiak

Gołkowo, 6, 62-400 

Słupca

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

22-01-2018 od 22-01-2018 do 

21-01-2028

Wytwarzanie

4004



kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101  1 000,0000

170102  1 000,0000

170107  2 500,0000

170181  1 000,0000

170504  1 500,0000

170506  1 500,0000

191201  10,0000

191202  1 000,0000

191203  1 000,0000

191204  500,0000

191205  10,0000

191207  1 000,0000

191209  1 500,0000

191212  2 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 103 OŚ.6221.2.2018 Siniat sp. z o.o. 

(dawniej LAFARGE 

GIPS SP. Z O.O.)

02-135 WARSZAWA, ul. 

Przecławska (dawniej 

IŁŻECKA) 24

PREZYDENT MIASTA 

KONINA

12-01-2018 od 12-01-2018 do 

26-06-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  0,0600

080318  0,1300

101381  60,0000

101382  750,0000

120101  1,0000

120112  0,0200

120113  0,0200

120117  0,0100

120120  0,1000

130205  0,1400

130206  0,2000

130307  4,0000

130508  11,7000

140603  0,0400

150101  9,0000

150102  2,0000

4005



150103  2,4000

150104  0,0200

150105  15,0000

150106  25,0000

150107  0,5000

150109  0,3000

150110  1,0000

150111  0,2000

150202  0,5000

150203  0,7000

160103  0,0800

160117  2,0000

160118  2,0000

160119  1,0000

160199  0,2500

160213  0,0300

160214  0,0060

160215  0,5000

160216  10,0000

160304  100,0000

160306  100,0000

160601  0,0500

160602  0,2000

160604  0,1000

170102  100,0000

170107  100,0000

170181  100,0000

170405  1,0000

170407  4,0000

170411  3,0000

170604  0,4000

170904  500,0000

190814  3,0000

191201  8,0000

191212  15,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 104 OŚ.6221.2.2018 Siniat sp. z o.o. 

(dawniej LAFARGE 

GIPS SP. Z O.O.)

02-135 WARSZAWA, ul. 

Przecławska (dawniej 

IŁŻECKA) 24

PREZYDENT MIASTA 

KONINA

12-01-2018 od 12-01-2018 do 

26-06-2023

4006



Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  0,0600

080318  0,1300

101381  60,0000

101382  750,0000

120101  1,0000

120112  0,0200

120113  0,0200

120117  0,0100

120120  0,1000

130205  0,1400

130206  0,2000

130307  4,0000

130508  11,7000

140603  0,0400

150101  9,0000

150102  2,0000

150103  2,4000

150104  0,0200

150105  15,0000

150106  25,0000

150107  0,5000

150109  0,3000

150110  1,0000

150111  0,2000

150202  0,5000

150203  0,7000

160103  0,0800

160117  2,0000

160118  2,0000

160119  1,0000

160199  0,2500

160213  0,0300

160214  0,0060

160215  0,5000

160216  10,0000

160304  100,0000

160306  100,0000

160601  0,0500

4007



160602  0,2000

160604  0,1000

170102  100,0000

170107  100,0000

170181  100,0000

170405  1,0000

170407  4,0000

170411  3,0000

170604  0,4000

170904  500,0000

190814  3,0000

191201  8,0000

191212  15,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 105 WSRK.6221.4.2011 PRZEDSIĘBIORSTW

O BUDOWNICTWA 

DROGOWEGO S.A.

62-800 KALISZ, ul. 

NOSKOWSKA 3-5

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

03-09-2018 od 03-09-2018 do 

22-03-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  1,0000

080318  0,3000

120113  0,5000

130205  3,0000

130208  3,0000

150110  1,0000

150202  2,0000

150203  2,0000

160103  5,0000

160107  1,5000

160119  2,0000

160213  1,0000

160214  1,0000

160601  2,0000

170405  50,0000

4008



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 106 WŚ.6220.24.2018.XXVI "TFP"  SP.Z O.O. DZIEĆMIEROWO, ul. 

KATOWICKA 26, 62-035 

KÓRNIK

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

01-08-2018 od 01-08-2018 do 

08-05-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  25 000,0000

030399  25,0000

060405  0,2000

070304  2,0000

080199  30,0000

080312  10,0000

080313  10,0000

080314  600,0000

080316  60,0000

080399  120,0000

080413  10,0000

130205  5,0000

150101  1 000,0000

150102  50,0000

150103  500,0000

150104  1,0000

150107  1,0000

150110  25,0000

150202  10,0000

150203  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 107 WŚ.6220.24.2018.XXVI "TFP"  SP.Z O.O. DZIEĆMIEROWO, ul. 

KATOWICKA 26, 62-035 

KÓRNIK

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

01-08-2018 od 01-08-2018 do 

08-05-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  25 000,0000

030399  25,0000

4009



060405  0,2000

070304  2,0000

080199  30,0000

080312  10,0000

080313  10,0000

080314  600,0000

080316  60,0000

080399  40,0000

080413  10,0000

130205  5,0000

150101  1 000,0000

150102  50,0000

150103  500,0000

150104  1,0000

150107  1,0000

150110  25,0000

150202  10,0000

150203  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 108 DSR-II-2.7243.32.2018 SPÓŁKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

"PROSNA"

62-800 KALISZ, ul. 

NOWY ŚWIAT 2A

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

07-08-2018 od 07-08-2018 do 

06-05-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060699  5,0000

070213  1,0000

130208  2,5000

150101  0,5000

150102  0,7000

150202  2,0000

160213  0,1000

160214  0,1000

160216  1,0000

160506  0,5000

160507  0,0100

160508  0,0100

160602  0,0100

170203  2,0000

4010



170407  5,0000

170604  0,2000

170904  5,0000

190801  130,0000

190802  550,0000

190805  26 000,0000

190905  0,1000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 109 OS-II.6221.97.2018 "KONBET" SP. Z O.O. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

61-003 POZNAŃ, ul. 

ŚW. WINCENTEGO 11

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

04-09-2018 od 04-09-2018 do 

04-09-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314  10 000,0000

101382  2 000,0000

130205  1,0000

130208  2,0000

150101  0,3000

150102  0,7000

150103  10,0000

150104  0,1000

150105  0,0500

150110  0,1500

150202  0,2000

150203  0,1000

160103  0,5000

160107  0,2500

160601  1,5000

170405  150,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 110 OS.6220.1.2018 MAXOIL Sp. z o.o. 

Sp.k.

64-200 Wolsztyn, ul. 5 

Stycznia 23A/1

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

10-04-2018 od 10-04-2018 do 

09-04-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4011



130204  5,0000

130205  3,0000

130206  5,5000

130207  1,2000

130208  15,0000

150101  1,5000

150102  4,5000

150104  0,9000

150110  1,3000

150202  1,9000

150203  0,8000

160103  14,0000

160107  2,5000

160110  0,0900

160113  0,5000

160114  0,0900

160116  0,0900

160117  5,0000

160118  5,0000

160119  1,5000

160120  0,5000

160122  0,5000

160213  0,3000

160214  0,7000

160216  0,8000

160601  13,0000

160602  4,5000

170405  15,0000

170904  15,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 111 OS-II.6221.155.2017 RPC BEBO POLSKA 

Sp. z o.o.

60-462 , ul. 

Ledóchowskiej 33/35

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

31-01-2018 od 31-01-2018 do 

31-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080312  5,0000

080314  1,0000

120105  1 245,0000

130208  0,8000

4012



150101  30,0000

150102  45,0000

150103  20,0000

150104  10,0000

150105  12,0000

150110  4,0000

150202  10,0000

160118  1,0000

160213  0,3000

160214  1,0000

160215  0,1000

160216  0,2000

170402  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 112 OS.I.6220.5.2017 Fogo sp. z o.o. Wilkowice, ul. 

Święciechowska 36, 

64-115 Święciechowa

STAROSTWO POWIATOWE 

W LESZNIE

15-12-2018 od 15-12-2018 do 

15-12-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120301  50,0000

150102  5,0000

150110  5,0000

150111  0,0100

150202  5,0000

150203  2,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 113 OŚ.6221.6.2018 CENTROZLOM 

WROCLAW

53-608 Wrocław, ul. 

Robotnicza 16

PREZYDENT MIASTA 

KONINA

02-08-2018 od 02-08-2018 do 

01-08-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205  1,0000

130208  1,5000

150101  0,2000

150102  0,2000

4013



150103  2,0000

150104  0,5000

150110  0,1000

150202  0,5000

150203  0,5000

160213  0,1000

160214  0,3000

160604  0,0500

170405  1,0000

191202  120,0000

191203  5 400,0000

191204  6 180,0000

191212  300,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 114 OS.6220.3.2018 FREUDENBERG 

SEALING 

TECHNOLOGIES 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

03-976 Warszawa, ul. 

Rzymska 4

STAROSTA ŚREDZKI 04-07-2018 od 04-07-2018 do 

27-05-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070204  2,0000

070213  20,0000

070216  16,0000

070217  5,0000

070280  400,0000

070299  7,0000

120121  10,0000

130110  1,0000

130306  1,0000

150101  10,0000

150102  10,0000

150202  0,5000

150203  1,0000

160213  2,0000

160214  2,0000

4014



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 115 OS.6220.1.2018 FREUDENBERG 

SEALING 

TECHNOLOGIES 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

03-976 Warszawa, ul. 

Rzymska 4

STAROSTA ŚREDZKI 02-03-2018 od 02-03-2018 do 

27-05-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070204  2,0000

070213  20,0000

070216  16,0000

070217  5,0000

070280  400,0000

070299  7,0000

130110  1,0000

130306  1,0000

150101  10,0000

150102  10,0000

150202  0,5000

150203  1,0000

160213  2,0000

160214  2,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 116 OSL.6220.2.1.2017 PPHU Efekt sp.j. 

Janusz Frąckowiak i 

s-ka

Podzborów 30, 62-834 

Ceków

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

12-02-2018 od 12-02-2018 do 

29-03-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070104  15,0000

070108  35,0000

070213  220,0000

080312  5,0000

080313  15,0000
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090108  1,5000

150101  2,0000

150102  5,0000

150103  5,0000

150104  5,0000

150110  10,0000

150202  20,0000

150203  10,0000

160213  1,5000

160216  1,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 117 ABŚ.6233.1.2018 Maria Betka HUTA 

SZKŁA "BEATA"

63-910 Miejska Górka, 

ul. Polna 4

STAROSTA RAWICKI 28-03-2018 od 28-03-2018 do 

27-03-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101114  0,3000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 118 ABŚ.6220.4.2018 PGNiG. S.A. 

WARSZAWA 

ODDZIAŁ Geologii i 

Eksploatacji

63430 ODOLANÓW, ul. 

KROTOSZYŃSKA 148

STAROSTA KO¦CIAŃSKI 05-06-2018 od 05-06-2018 do 

04-08-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205  25,0000

150202  5,0000

160114  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 119 OS.6221.4.2017 F.U.H. JACEK 

MALEPSZY

64-100 LESZNO, ul. 

GRONOWSKA 35

URZĄD MIASTA LESZNA 20-02-2018 od 20-08-2018 do 

19-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4016



170101  33 670,0000

170102  1 490,0000

191201  10,0000

191202  10,0000

191204  10,0000

191207  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 120 OS.6221.4.2017 F.U.H. JACEK 

MALEPSZY

64-100 LESZNO, ul. 

GRONOWSKA 35

URZĄD MIASTA LESZNA 20-02-2018 od 20-08-2018 do 

19-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101  33 670,0000

170102  1 490,0000

191201  10,0000

191202  10,0000

191204  10,0000

191207  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 121 OS.6220.1.2017 PRZEDSIĘBIORSTW

O HANDLOWE 

PRZEMYSŁAW 

OLEJNIK

WĄBIEWO, 26, 64-061 

KAMIENIEC 

POZNAŃSKI

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

02-05-2018 od 02-05-2018 do 

11-02-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101  15 000,0000

150102  20 000,0000

150103  500,0000

150104  3 000,0000

150105  1 000,0000

150107  5 000,0000

160119  3 000,0000

160601  10,0000

160602  10,0000

160603  10,0000
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160604  100,0000

160605  100,0000

170101  40 000,0000

170102  40 000,0000

170103  30 000,0000

170107  30 000,0000

170401  5 000,0000

170402  5 000,0000

170403  50,0000

170404  50,0000

170405  5 000,0000

170406  5,0000

170407  500,0000

170504  20 000,0000

170508  20 000,0000

191201  10 000,0000

191202  20 000,0000

191203  2 500,0000

191204  20 000,0000

191205  10 000,0000

191207  50 000,0000

191209  2 000,0000

191210  50 000,0000

191211  1 000,0000

191212  30 000,0000

200133  100,0000

200134  100,0000

200135  12,0000

200136  100,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 122 OS.6233.1.2017 PRZEDSIĘBIORSTW

O HANDLOWE 

PRZEMYSŁAW 

OLEJNIK

WĄBIEWO, 26, 64-061 

KAMIENIEC 

POZNAŃSKI

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

02-05-2018 od 02-05-2018 do 

11-02-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101  15 000,0000

150102  20 000,0000
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150103  500,0000

150104  3 000,0000

150105  1 000,0000

150107  5 000,0000

160119  3 000,0000

160601  10,0000

160602  10,0000

160603  10,0000

160604  100,0000

160605  100,0000

170101  40 000,0000

170102  40 000,0000

170103  30 000,0000

170107  30 000,0000

170401  5 000,0000

170402  5 000,0000

170403  50,0000

170404  50,0000

170405  5 000,0000

170406  5,0000

170407  500,0000

170504  20 000,0000

170508  20 000,0000

191201  10 000,0000

191202  20 000,0000

191203  2 500,0000

191204  20 000,0000

191205  10 000,0000

191207  50 000,0000

191209  2 000,0000

191210  50 000,0000

191211  1 000,0000

191212  30 000,0000

200133  100,0000

200134  100,0000

200135  12,0000

200136  100,0000

4019



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 123 OŚ.6233.7.2018 ADABET24 Beata 

Pawlak

63-600 Kępno, ul. 

MŁYŃSKA 8A

STAROSTA KĘPIŃSKI 20-04-2018 od 23-06-2016 do 

22-06-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216  380,0000

160604  40,0000

160605  30,0000

191202  15,0000

191203  15,0000

191204  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 124 R-BS.6220.5.2017.PR Energa Operator S.A. 

(dawniej KONCERN 

ENERGETYCZNY 

ENERGA S.A. 

ODDZIAŁ W 

KALISZU)

62-800 KALISZ, ul. AL. 

WOLNOŚCI 8

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

19-01-2018 od 19-01-2018 do 

19-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130307  25,0000

150110  1,0000

150202  1,0000

160211  0,2000

160213  250,0000

160601  5,0000

160602  0,0300

170204  90,0000

170409  2,0000

170410  5,5000

170503  100,0000

170507  40,0000

4020



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 125 WGOŚ.6221.9.2018 Energa Operator S.A. 

(dawniej KONCERN 

ENERGETYCZNY 

ENERGA S.A. 

ODDZIAŁ W 

KALISZU)

62-800 KALISZ, ul. AL. 

WOLNOŚCI 8

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

24-08-2018 od 24-08-2018 do 

24-08-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130307  25,0000

150101  6,0000

150102  3,0000

150107  2,0000

150110  1,0000

150202  1,0000

150203  0,3000

160211  0,2000

160213  250,0000

160214  100,0000

160216  5,0000

160601  5,0000

160602  0,0300

160604  0,4000

160605  1,0000

168001  0,1000

170101  800,0000

170103  60,0000

170107  100,0000

170201  1,0000

170203  10,0000

170204  90,0000

170380  10,0000

170401  4,0000

170402  40,0000

170403  0,3000

170405  300,0000

170407  150,0000

170409  2,0000

4021



170410  5,5000

170411  10,0000

170503  100,0000

170504  10,0000

170507  40,0000

170904  20,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 126 O¦.6220.3.2017 ENERGA OPERATOR 

S.A.

80-557 GDAŃSK, ul. 

MARYNARKI POLSKIEJ 

130

STAROSTA KOLSKI 05-01-2018 od 05-01-2018 do 

04-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130307  25,0000

150101  6,0000

150102  3,0000

150107  2,0000

150110  1,0000

150202  1,0000

150203  0,3000

160211  0,2000

160213  250,0000

160214  50,0000

160216  5,0000

160601  2,0000

160602  0,0300

160604  0,4000

160605  1,0000

168001  0,1000

170101  800,0000

170103  60,0000

170107  100,0000

170201  1,0000

170203  10,0000

170204  90,0000

170380  10,0000

170401  2,0000

170402  20,0000

170403  0,3000

4022



170405  250,0000

170407  150,0000

170409  2,0000

170410  5,5000

170411  10,0000

170503  100,0000

170504  10,0000

170507  40,0000

170904  20,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 127 OŚ.6233.5.2018 " KAROL MEBLE"  K. 

MIROWSKI

NOWA WIEŚ 

KSIĄŻĘCA, 30, 63-640 

BRALIN

STAROSTA KĘPIŃSKI 14-05-2018 od 14-05-2018 do 

13-05-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100103  6,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 128 OŚ.6221.7.2018 ELEKTROBUDOWA 

SA

40-246 Katowice ( 

dawniej KONIN), ul. 

Porcelanowa (dawniej 

PRZEMYSŁOWA  156) 

12

PREZYDENT MIASTA 

KONINA

28-08-2018 od 28-08-2018 do 

27-08-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060502  2,0000

070204  2,0000

080111  2,0000

080112  5,0000

080115  300,0000

080117  4,0000

080201  3,0000

120101  500,0000

120102  1 000,0000

120103  500,0000
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120104  200,0000

120108  50,0000

120109  5,0000

130208  3,0000

150101  50,0000

150102  30,0000

150103  50,0000

150110  2,0000

150111  2,0000

150202  4,0000

160211  2,0000

160213  0,3000

160214  10,0000

160216  2,0000

160504  2,0000

160602  1,0000

160604  0,5000

160605  2,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 129 WGOŚ.6221.1.2018 POLIFARB KALISZ 

S.A.

62-800 Kalisz, ul. 

Dobrzecka 64

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

02-01-2018 od 02-01-2018 do 

02-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  10,0000

080112  20,0000

080115  2,0000

130205  0,1000

150101  5,0000

150102  5,0000

150104  6,0000

150105  1,0000

150110  0,5000

150203  2,0000

4024



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 130 OSL.6220.3.2018 Grupa Producentów 

Rolnych "Zboża 

Wielkopolskie" sp. z 

o.o.

Pleszówka, 39, 63-322 

Gołuchów

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

17-05-2018 od 17-05-2018 do 

16-02-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380  300 000,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 131 OS-II.6221.13.2018 RZEPECKI 

MROCZKOWSKI SP. 

Z O.O.

61-242 POZNAŃ, ul. 

WIATRACZNA 5

23-05-2018 od 23-05-2018 do 

23-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  0,2400

080112  0,2000

080117  0,2000

080121  0,2000

080409  0,0600

150102  0,1500

150104  0,1000

150110  0,4000

150111  0,0800

150202  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 132 OS.6220.4.2018.KB KOMAT MIECZYSŁAW 

KOZŁOWSKI

ROMANOWO DOLNE, 

105, 64-704 

CZARNKÓW

STAROSTA CZARNKOWSKO 

- TRZCIANECKI

13-04-2018 od 13-04-2018 do 

13-04-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030104  0,1000
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030105  2,0000

070213  1,0000

120101  2,0000

120113  1,0000

120121  4,0000

130113  0,8000

130208  0,8000

150101  8,5000

150102  6,0000

150103  1,0000

150110  2,5000

150202  2,0000

150203  1,5000

160213  0,5000

160214  0,3000

160216  0,3000

170405  100,0000

170604  4,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 133 ŚR.6220.12.2018.IV KAHRS POLSKA Sp. z 

o.o.

89-340 Białośliwie, ul. 

Leśna 1

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

09-07-2018 od 09-07-2018 do 

22-06-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030104  20,0000

030105  3 000,0000

030199  5,0000

080111  40,0000

080115  5,0000

080410  3 000,0000

130110  5,0000

130208  2,0000

130899  40,0000

150101  2,0000

150102  5,0000

150103  2,0000

150104  5,0000

150110  10,0000

150202  4,0000
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150203  1,0000

160107  0,4000

160213  0,1000

160601  2,0000

170405  20,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 134 OS.V.6220.2.2018 Noris sp. z o.o. sp. k. 64-731 Drawski Młyn, ul. 

Dworcowa 1c

STAROSTWO POWIATOWE 

W OBORNIKACH

27-06-2018 od 27-06-2018

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380  150,0000

d) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 O¦.6233.32.2017 STOLARSTWO JAN 

KAMOŚ

GRĘBANIN 43B, 63-604 

BARANÓW

STAROSTA KĘPIŃSKI 23-01-2018 od 23-01-2018 do 

22-01-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  30,0000R1

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 WS.6233.56.2017 GREEN ENERGIA 

POLSKA SP. Z O. O.

60-650 POZNAŃ, ul. 

PIĄTKOWSKA 161

STAROSTWO POWIATOWE 

W KONINIE

12-02-2018 od 12-02-2018 do 

12-02-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

191210  48 000,0000R12
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 OS.6233.2.2018 BIOGAZ CHOCICZA 

SP. Z O. O.

CHOCICZA, ul. Parkowa 

4, 63-041 Nowe Miasto 

nad Wartą

STAROSTA ŚREDZKI 05-02-2018 od 05-02-2018 do 

10-12-2027

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020304  1 000,0000R3

020380  1 000,0000R3

020601  3 900,0000R3

020601  1 000,0000R3

020699  1 000,0000R3

160380  1 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 OS.6233.41.2017.KB CISZKOWO Sp. z o.o. 

Sp. j.

64-700 Ciszkowo, ul. 

Kręta 5

STAROSTA CZARNKOWSKO 

- TRZCIANECKI

26-04-2018 od 26-04-2018 do 

26-04-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020601  3 000,0000R3

020699  3 000,0000R3

020704  12 000,0000R3

020780  12 000,0000R3

160380  12 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 R-BS.6233.1.2018.PR Army Trade sp. z o.o. 

sp.k.

Witaszyce 66, 63-230 

Witaszyce

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

06-02-2018 od 06-02-2018 do 

06-02-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

150104  10,0000R12

160117  650,0000R12

160118  250,0000R12
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160214  50,0000R12

160216  50,0000R12

170401  50,0000R12

170402  50,0000R12

170403  50,0000R12

170404  10,0000R12

170405  650,0000R12

170406  10,0000R12

170407  300,0000R12

170411  50,0000R12

191202  50,0000R12

191203  50,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 OSL.6233.3.2018 PHP WIESŁAW 

WAWRZYNIAK

NIEDŹWIADY, 45, 

62-800 KALISZ

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

02-03-2018 od 02-03-2018 do 

03-02-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020304  10 000,0000R3

020380  260 000,0000R3

020399  10 000,0000R3

020501  5 000,0000R3

020601  5 000,0000R3

020704  200,0000R3

020799  200,0000R3

160380  5 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 7 OSL.6233.3.2018 PHP WIESŁAW 

WAWRZYNIAK

NIEDŹWIADY, 45, 

62-800 KALISZ

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

17-05-2018 od 17-05-2018

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020304  10 000,0000R3

020380  10 000,0000R3

020399  10 000,0000R3

020501  5 000,0000R3
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020601  5 000,0000R3

160380  5 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 8 OS.6233.28.2017 GRODZISKIE 

PRZEDSIĘBIORSTW

O KOMUNALNE

62-065 GRODZISK 

WLKP., ul. 

KOŚCIAŃSKA 32

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

26-03-2018 od 26-03-2018 do 

25-03-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

190805  12 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 9 DSR-II-2.7243.47.2017 Mechanika 

Pojazdowa Karol 

Woźniak

Korzeniew 98, 62-831 

Mycielin

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

18-05-2018 od 18-05-2018 do 

18-05-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160104  2 400,0000R12

160106  500,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 10 DSR-II-2.7244.52.2017 URZĄD GMINY 62-066 GRANOWO, ul. 

SPORTOWA 2

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

16-02-2018 od 16-02-2018 do 

31-12-2018

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010412  150,0000R5

020380  600,0000R3

020780  600,0000R3

100101  900,0000R5

100102  900,0000R5

100115  900,0000R5

100180  900,0000R5
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170504  12 300,0000R5

170506  450,0000R5

190503  94 200,0000R3

190805  3 600,0000R3

200202  9 525,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 11 DSR-II-2.7244.26.2018 URZĄD GMINY 62-066 GRANOWO, ul. 

SPORTOWA 2

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

10-08-2018 od 10-08-2018 do 

31-12-2019

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170504  6 000,0000R5

190503  88 200,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 12 DSR-II-2.7244.58.2018 URZĄD GMINY 62-066 GRANOWO, ul. 

SPORTOWA 2

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

20-12-2018 od 20-12-2018 do 

31-12-2019

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010412  150,0000R5

020380  600,0000R3

020780  600,0000R3

100101  900,0000R5

100102  900,0000R5

100115  900,0000R5

100180  900,0000R5

170504  12 300,0000R5

170506  450,0000R5

190503  15 000,0000R3

190805  3 600,0000R3

200202  9 525,0000R5
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 13 ŚR.6220.12.2017.IV ALTVATER PIŁA SP. Z 

O.O.

64-920 PIŁA, ul. 

ŁĄCZNA 4a

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

12-01-2018 od 12-01-2018 do 

14-01-2025

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

150101  6 000,0000R12

150102  14 000,0000R12

150105  650,0000R12

150106  3 000,0000R12

200101  3 000,0000R12

200102  1 500,0000R12

200139  2 500,0000R12

200199  500,0000R12

200307  2 500,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 14 W¦.6233.143.2017.I P.P.H.U. 

"EURO-PLAST" 

KRZYSZTOF 

ANDRZEJEWSKI

61-041 Puszczykowo, 

ul. Niepodległości 1a

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

02-02-2018 od 02-02-2018 do 

22-07-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

150101  4,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 15 OS.V.6220.8.2017 RUUKKI POLSKA SP. 

Z O.O. ODDZIAŁ 

OBORNIKI

64-600 OBORNIKI, ul. 

ŁUKOWSKA 7/9

STAROSTWO POWIATOWE 

W OBORNIKACH

08-01-2018 od 08-01-2018 do 

15-10-2024

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160304  640,0000R3

160306  540,0000R3
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191204  130,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 16 ŚR.6220.13.2017.IV "APANA"  SP.Z O.O. 89-350 MIASTECZKO 

KRAJEŃSKIE, ul. 

KOŚCIUSZKI 37

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

12-02-2018 od 12-02-2018 do 

11-02-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  25,0000R1

150101  1,0000R1

150103  3,0000R1

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 17 ŚR.6220.11.2018.IV "APANA"  SP.Z O.O. 89-350 MIASTECZKO 

KRAJEŃSKIE, ul. 

KOŚCIUSZKI 37

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

04-07-2018 od 04-07-2018 do 

11-02-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  25,0000R1

150103  3,0000R1

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 18 OSL.6233.7.2018 Mariola Garncarek Czempisz 37, 62-874 

Czempisz

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

23-10-2018 od 23-10-2018 do 

06-08-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  48 000,0000R3

030301  1 000,0000R3

170201  500,0000R3

191207  500,0000R3
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 19 OSL.6233.7.2018 Mariola Garncarek Czempisz 37, 62-874 

Czempisz

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

07-08-2018 od 07-08-2018 do 

06-08-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  48 000,0000R1

030301  1 000,0000R1

170201  500,0000R1

191207  500,0000R1

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 20 OSL.6233.7.2018 Mariola Garncarek Czempisz 37, 62-874 

Czempisz

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

25-10-2018 od 25-10-2018 do 

06-08-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  48 000,0000R3

030301  1 000,0000R3

170201  500,0000R3

191207  500,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 21 OSL.6233.7.2018 Mariola Garncarek Czempisz 37, 62-874 

Czempisz

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

05-11-2018 od 05-11-2018 do 

06-08-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  48 000,0000R3

030301  1 000,0000R3

170201  500,0000R3

191207  500,0000R3
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 22 OSL.6233.7.2018 Mariola Garncarek Czempisz 37, 62-874 

Czempisz

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

09-08-2018 od 09-08-2018 do 

06-08-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  48 000,0000R3

030301  1 000,0000R3

170201  500,0000R3

191207  500,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 23 DSR-II-2.7243.10.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O 

PRODUKCYJNE-USŁ

UGOWO-HANDLOWE 

MIKOŁAJ PINECKI

BRONISŁAW, 2, 63-025 

WITOWO

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

13-07-2018 od 13-07-2018 do 

12-04-2027

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160121  60,0000R12

160122  40,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 24 OŚ.6220.5.2017 RZEŹNIA MRÓZ SP. Z 

O.O.

BORZĘCICZKI, 29A, 

63-720 KOŹMIN WLKP.

 STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

25-01-2018 od 25-01-2018 do 

25-01-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020103  30 000,0000R3

020106  30 000,0000R3

190605  50 000,0000R10

190606  5 000,0000R10
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 25 ŚR.6233.10.2018.IV "SPIL-TRANS" S.J. 

JOLANTA 

SPILISZEWSKA, 

AGNIESZKA KNIOŁA

PIŁA, ul. SZLACHECKA 

2, 64-920 

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

09-07-2018 od 09-07-2018 do 

19-01-2025

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  15 700,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 26 SR.6233.17.2017 MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

62-400 SŁUPCA, ul. 

ZAGÓROWSKA 26

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

05-01-2018 od 05-01-2018 do 

04-01-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170504  1 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 27 DSR-II-2.7243.48.2017 AUTO-ECO Tomasz 

Owsianny, Michał 

Fribel s. c.

Krzyżanowo, 23, 63-100 

Śrem

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

20-03-2018 od 20-03-2018 do 

20-03-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160104  1 250,0000R12

160106  100,0000R12

160121  20,0000R12

160122  30,0000R12
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 28 R-BS.6233.14.2017.PR PRZEDSIĘBIORSTW

O WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

63-200 JAROCIN, ul. 

KASPRZAKA 1

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

17-01-2018 od 17-01-2018 do 

15-03-2025

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020204  6 000,0000R3

020502  100,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 29 DSR-II-2.7243.55.2017 TOM 

ELEKTRORECYKLIN

G sp. z o.o.

70-812 Szczecin, ul. 

Pomorska 112

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

26-01-2018 od 26-01-2018 do 

19-09-2024

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160213  1 500,0000R12

160214  3 100,0000R12

200135  1 500,0000R12

200136  3 100,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 30 OS.6220.14.2018.KB "NORTHSTAR 

POLAND" SP. Z O.O.  

TRZCIANKA

64-980 TRZCIANKA, ul. 

27 STYCZNIA 47/48

STAROSTA CZARNKOWSKO 

- TRZCIANECKI

03-09-2018 od 03-09-2018 do 

20-06-2023

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010408  100,0000R5

010412  100,0000R5

101208  600,0000R5

101314  350,0000R5

101382  300,0000R5

150107  25,0000R5
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160120  25,0000R5

170101  100,0000R5

170202  25,0000R5

191205  25,0000R5

200102  25,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 31 OS.6232.2.2018 Grupa AWW sp. z o.o. 

sp. k. (dawniej PHP 

Wiesław Wawrzyniak 

sp. z o.o.)

Niedźwiady 45, 62-800 

Kalisz

STAROSTWO 

PLESZEWSKIE

31-08-2018 od 31-08-2018 do 

25-06-2017

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020304  5 000,0000R3

020380  54 750,0000R3

020399  4 000,0000R3

020501  5 000,0000R3

020601  5 000,0000R3

020704  100,0000R3

020799  100,0000R3

160380  5 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 32 R¦.6233.55.2017 ELEKTORECYKLING 

sp. z o. o.

Sękowo, 59, 64-300 

Nowy Tomyśl

STAROSTWO POWIATOWE 

W NOWYM TOMYŚLU

04-01-2018 od 04-01-2018 do 

05-02-2024

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160214  1 500,0000R12

170101  600,0000R5

170101  500,0000R5

170102  50,0000R5

170102  200,0000R5

170107  1 000,0000R5

170504  500,0000R5

191209  1 000,0000R5

200136  2 000,0000R12
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200202  100,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 33 OSL.6233.21.2017.201

8

CONTINENTAL 

ROAD SP.J.   K. 

MAJEWSKI,  

K.MAJEWSKA

61-112 POZNAŃ, ul. 

ZAGÓRZE 2/29

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

26-04-2018 od 26-04-2018 do 

25-04-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010308  10 000,0000R5

010408  10 000,0000R5

010409  10 000,0000R5

010410  10 000,0000R5

010413  10 000,0000R5

100101  10 000,0000R5

100102  100 000,0000R5

100103  100 000,0000R5

100115  10 000,0000R5

100117  10 000,0000R5

100119  10 000,0000R5

100180  10 000,0000R5

100182  50 000,0000R5

101105  10 000,0000R5

101203  10 000,0000R5

101210  10 000,0000R5

101299  10 000,0000R5

101306  10 000,0000R5

101380  10 000,0000R5

101381  10 000,0000R5

101382  10 000,0000R5

101399  10 000,0000R5

170101  5 000,0000R5

170508  10 000,0000R5

190112  10 000,0000R5

190114  10 000,0000R5

190116  10 000,0000R5

190119  10 000,0000R5

190199  10 000,0000R5
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 34 DSR-II-2.7243.9.2018 Czę¶ci 

Samochodowe 

Michał Lament

Gr±bków, 74, 62-709 

Malanów

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

10-07-2018 od 10-07-2018 do 

10-07-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160104  400,0000R12

160106  100,0000R12

160121  50,0000R12

160122  100,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 35 SR.6233.14.2017 SŁOWIŃSCY S.J. 62-400 SŁUPCA, ul. 

WSPÓLNA 2

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

02-01-2018 od 02-01-2018 do 

01-01-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  150,0000R1

150103  20,0000R1

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 36 OS.6233.43.2017.KB LUKAS WOOD 

STANKIEWICZ 

Spółka Jawna

Huta Szklana, 81A, 

64-761 Krzyż Wlkp.

STAROSTA CZARNKOWSKO 

- TRZCIANECKI

14-03-2018 od 14-03-2018 do 

14-03-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020103  20 000,0000R12

030101  20 000,0000R12

030105  20 000,0000R12
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 37 OŚ.6233.1.2018 Zakład Stolarski 

Krzysztof Kokot

Wielki Buczek, 9A, 

63-630 Rychtal

STAROSTA KĘPIŃSKI 14-03-2018 od 14-03-2018 do 

13-03-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  35,0000R1

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 38 RPŚ.6220.5.2017,RPŚ.

6233.30.20

USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

WYRÓB W DREWNIE 

HENRYK MENSFED

JANISŁAWICE, 37, 

63-435 SOŚNIE

23-02-2018 od 23-02-2018 do 

22-02-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  5 000,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 39 OŚ.6233.11.2018 ODLEWNIA METALI 

KOLOROWYCH A. 

LEWANDOWSKI, L. 

LEWANDOWSKI 

SP.J.

62-570 RYCHWAŁ, ul. 

TULISZKOWSKA 21

PREZYDENT MIASTA 

KONINA

04-09-2018 od 04-09-2018 do 

15-07-2023

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

120103  25,0000R4

120104  1,0000R4

150104  1,0000R4

160118  1 500,0000R4

170401  25,0000R4

170402  1 000,0000R4

170404  100,0000R4

170407  10,0000R4

170411  25,0000R4
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191002  20,0000R4

191203  50,0000R4

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 40 DSR-II-2.7243.20.2018 BM-EKO Sp. z o.o. Sp. 

k.

63-700 Krotoszyn, ul. 

Sienkiewicza 2/87

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-05-2018 od 30-05-2018 do 

30-06-2025

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020103  1 000,0000R12

020104  1 000,0000R12

020107  1 000,0000R12

020203  1 000,0000R12

020204  1 000,0000R12

020302  1 000,0000R12

020303  1 000,0000R12

020304  1 000,0000R12

020305  1 000,0000R12

020381  1 000,0000R12

020382  1 000,0000R12

020399  1 000,0000R12

020403  1 000,0000R12

020499  1 000,0000R12

020501  1 000,0000R12

020502  1 000,0000R12

020599  1 000,0000R12

020601  1 000,0000R12

020602  1 000,0000R12

020603  1 000,0000R12

020680  1 000,0000R12

020699  1 000,0000R12

020702  1 000,0000R12

020703  1 000,0000R12

020704  1 000,0000R12

020705  1 000,0000R12

020799  1 000,0000R12

030101  1 000,0000R12

030105  1 000,0000R12

030181  1 000,0000R12
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030182  1 000,0000R12

030199  1 000,0000R12

030299  1 000,0000R12

030301  1 000,0000R12

030307  1 000,0000R12

030308  1 000,0000R12

030310  1 000,0000R12

030311  1 000,0000R12

030399  1 000,0000R12

040199  1 000,0000R12

040209  1 000,0000R12

040210  1 000,0000R12

040215  1 000,0000R12

040217  1 000,0000R12

040220  1 000,0000R12

040221  1 000,0000R12

040222  1 000,0000R12

040280  1 000,0000R12

040299  1 000,0000R12

050110  1 000,0000R12

050114  1 000,0000R12

050199  1 000,0000R12

050604  1 000,0000R12

050699  1 000,0000R12

050799  1 000,0000R12

060503  1 000,0000R12

070112  1 000,0000R12

070199  1 000,0000R12

070212  1 000,0000R12

070213  1 000,0000R12

070215  1 000,0000R12

070217  1 000,0000R12

070280  1 000,0000R12

070299  1 000,0000R12

070312  1 000,0000R12

070399  1 000,0000R12

070412  1 000,0000R12

070512  1 000,0000R12

070514  1 000,0000R12

070581  1 000,0000R12

070599  1 000,0000R12
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070612  1 000,0000R12

070681  1 000,0000R12

070699  1 000,0000R12

070712  1 000,0000R12

070799  1 000,0000R12

080112  1 000,0000R12

080114  1 000,0000R12

080116  1 000,0000R12

080118  1 000,0000R12

080120  1 000,0000R12

080199  1 000,0000R12

080201  1 000,0000R12

080299  1 000,0000R12

080307  1 000,0000R12

080308  1 000,0000R12

080313  1 000,0000R12

080315  1 000,0000R12

080318  1 000,0000R12

080399  1 000,0000R12

080410  1 000,0000R12

080412  1 000,0000R12

080414  1 000,0000R12

080416  1 000,0000R12

080499  1 000,0000R12

090107  1 000,0000R12

090108  1 000,0000R12

090199  1 000,0000R12

100121  1 000,0000R12

101213  1 000,0000R12

101299  1 000,0000R12

110110  1 000,0000R12

110114  1 000,0000R12

110199  1 000,0000R12

120105  1 000,0000R12

120115  1 000,0000R12

120117  1 000,0000R12

120118  2 600,0000R12

120121  1 000,0000R12

120199  1 000,0000R12

150101  1 000,0000R12

150102  1 000,0000R12
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150103  1 000,0000R12

150105  1 000,0000R12

150106  1 000,0000R12

150109  1 000,0000R12

150203  1 000,0000R12

160103  1 000,0000R12

160119  1 000,0000R12

160122  1 000,0000R12

160199  1 000,0000R12

160304  1 000,0000R12

160306  1 000,0000R12

160380  1 000,0000R12

170201  1 000,0000R12

170203  1 000,0000R12

170380  1 000,0000R12

170604  1 000,0000R12

190203  1 000,0000R12

190210  1 000,0000R12

190809  1 000,0000R12

190904  1 000,0000R12

191201  1 000,0000R12

191204  1 000,0000R12

191207  1 000,0000R12

191208  1 000,0000R12

191212  8 000,0000R12

200101  2 000,0000R12

200110  2 000,0000R12

200111  2 000,0000R12

200125  2 000,0000R12

200128  2 000,0000R12

200138  2 000,0000R12

200139  2 000,0000R12

200307  1 000,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 41 DSR-II-2.7244.48.2016 Urząd Miasta i Gminy 

Pleszew

63-300 Pleszew, ul. 

Rynek 1

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

29-06-2018 od 29-06-2018 do 

29-06-2020

Odzysk
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masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  2 000,0000R5

170102  11 421,8600R5

170103  285,7100R5

170107  4 285,7100R5

170181  1 428,5700R5

170504  6 285,7100R5

200202  6 857,1400R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 42 DSR-II-2.7244.28.2017 Punkt Recycling 

EVRA Sp. z o.o. Sp. k.

64-600 Oborniki, ul. 

Kowanowska 19

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

06-02-2018 od 06-02-2018 do 

06-02-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160213  2 520,0000R13

160214  2 520,0000R13

200135  2 520,0000R13

200136  2 520,0000R13

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 43 OS.6233.23.2017 STOLARNIA TARTAK 

SP.J. Z.E.P 

JENDRASIAK

63-300 PLESZEW, ul. 

KALISKA 42

STAROSTWO 

PLESZEWSKIE

14-03-2018 od 14-03-2018 do 

13-03-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  300,0000R1

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 44 DSR-II-2.7244.31.2018 MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. 

Z O.O.

77-400 ZŁOTÓW, ul. 

SZPITALNA 38

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

10-08-2018 od 10-08-2018 do 

30-10-2023

Unieszkodliwianie
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masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190801  50,0000D5

190802  50,0000D5

190902  20,0000D5

200301  2 500,0000D5

200303  50,0000D5

200306  50,0000D5

200307  50,0000D5

200399  50,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 45 ŚR.6220.10.2018.IV ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO 

"ZETPEZET" SP. Z O. 

O.

64-920 Piła, ul. Walki 

Młodych 30

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-07-2018 od 30-07-2018 do 

03-09-2024

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  30,0000R5

170102  10,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 46 OS.6233.6.2018 "LEBAL" SPÓŁKA 

AKCYJNA

63-100 Rogoźno, ul. 

Rolna 7A

STAROSTA ŚREMSKI 15-06-2018 od 15-06-2018 do 

14-06-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020110  50,0000R12

100210  100,0000R12

100280  100,0000R12

100980  20,0000R12

101003  20,0000R12

110501  50,0000R12

120101  20,0000R12

120102  10,0000R12

120103  600,0000R12

120104  600,0000R12
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120105  400,0000R12

120113  400,0000R12

120199  100,0000R12

150101  5,0000R12

150102  50,0000R12

150103  500,0000R12

150104  400,0000R12

150105  300,0000R12

150106  600,0000R12

150107  100,0000R12

150109  100,0000R12

160117  100,0000R12

160118  50,0000R12

160119  500,0000R12

160120  500,0000R12

160214  200,0000R12

160216  300,0000R12

160304  200,0000R12

160306  200,0000R12

170201  100,0000R12

170202  100,0000R12

170203  100,0000R12

170401  500,0000R12

170402  800,0000R12

170403  100,0000R12

170404  80,0000R12

170405  6 000,0000R12

170406  30,0000R12

170407  400,0000R12

170411  200,0000R12

191001  80,0000R12

191002  80,0000R12

200101  100,0000R12

200102  100,0000R12

200138  100,0000R12

200139  100,0000R12

200140  400,0000R12
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 47 ŚR.6233.49.2017.IV REMONDIS Glass 

Recycling Polska Sp. 

z o.o.

64-920 Piła, ul. 

Wawelska 107

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

23-03-2018 od 23-03-2018 do 

12-01-2024

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

101112  10 000,0000R5

150107  200 000,0000R5

160120  1 000,0000R5

170202  1 000,0000R5

191205  10 000,0000R5

200102  10 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 48 SR.6233.15.2017 ZOFPOL Marcin 

Łukomiak

Gołkowo, 6, 62-400 

Słupca

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

22-01-2018 od 22-01-2018 do 

21-01-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  1 000,0000R12

170102  1 000,0000R12

170107  2 500,0000R12

170181  1 000,0000R12

170504  1 500,0000R12

170506  1 500,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 49 SR.6233.15.2017 ZOFPOL Marcin 

Łukomiak

Gołkowo, 6, 62-400 

Słupca

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

22-01-2018 od 22-01-2018 do 

21-01-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  1 000,0000R5

170102  1 000,0000R5

170107  2 500,0000R5
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170181  1 000,0000R5

170504  1 500,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 50 OŚ.6233.7.2018 AWAS-SERWIS SP. Z 

O.O.

02-764 WARSZAWA, ul. 

EGEJSKA 1/34

STAROSTA TURECKI 09-04-2018 od 09-04-2018 do 

16-11-2024

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170503  36 000,0000R5

170505  36 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 51 ABŚ.6233.1.2018 Maria Betka HUTA 

SZKŁA "BEATA"

63-910 Miejska Górka, 

ul. Polna 4

STAROSTA RAWICKI 28-03-2018 od 28-03-2018 do 

27-03-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

101112  1 200,0000R5

150107  395,0000R5

160120  300,0000R5

170202  300,0000R5

191205  300,0000R5

200102  300,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 52 OS.6233.3.2018 Urząd Miejski w 

Wolsztynie

64-200 Wolsztyn, ul. 

Rynek 1

STAROSTA WOLSZTYŃSKI 16-04-2018 od 16-04-2018 do 

31-12-2018

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  1 000,0000R5
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 53 OS.6221.4.2017 F.U.H. JACEK 

MALEPSZY

64-100 LESZNO, ul. 

GRONOWSKA 35

URZĄD MIASTA LESZNA 20-02-2018 od 20-08-2018 do 

19-02-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  33 700,0000R12

170102  1 490,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 54 OS.6233.5.2017 BT TOPBETON Sp. z 

o.o.

66-400 GORZÓW 

WLKP., ul. Bierzarina 45

URZĄD MIASTA LESZNA 12-01-2018 od 12-01-2018 do 

11-01-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100102  1 900,0000R5

100117  1 900,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 55 OŚ.6233.7.2018 ADABET24 Beata 

Pawlak

63-600 Kępno, ul. 

MŁYŃSKA 8A

STAROSTA KĘPIŃSKI 20-04-2018 od 20-04-2018 do 

22-06-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160214  700,0000R12

160216  200,0000R12

200136  100,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 56 OŚ.6233.5.2018 " KAROL MEBLE"  K. 

MIROWSKI

NOWA WIEŚ 

KSIĄŻĘCA, 30, 63-640 

BRALIN

STAROSTA KĘPIŃSKI 14-05-2018 od 14-05-2018 do 

13-05-2028

Odzysk
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masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  60,0000R1

e) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 OS-II.6233.27.2018 , PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

13-04-2018 od 13-04-2018 do 

13-04-2028

Zbieranie

kod odpadów

020110

100980

120101

120102

120103

120104

150104

160117

160118

160801

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

190102

191001

191002

191202

191203

200140
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 DSR-II-2.7244.1.5.201

8

SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

KĘPNIE

63-600 KĘPNO, ul. 

SZPITALNA  7

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

10-08-2018 od 10-08-2018 do 

12-08-2019

Zbieranie

kod odpadów

180102

180103

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 OŚ.6233.5.2018 PHUT EP'A EDMUND 

PESTKA

63-700 KROTOSZYN, ul. 

KOBYLIŃSKA 10A

 STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

01-02-2018 od 01-02-2018 do 

05-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

101314

101380

101381

101382

120101

120102

120103

120104

130205

130208

150101

150102

150104

150107

150110

150111

150202

160103

160107
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160113

160114

160117

160118

160119

160120

160213

160214

160601

160802

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

4054



170603

170604

170801

170802

170902

170903

170904

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 DSR-II-2.7244.1.7.201

8

SZPITAL 

POWIATOWY  W 

RAWICZU

63-900 RAWICZ, ul. 

GEN. GROTA 

ROWECKIEGO 6

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-08-2018 od 30-08-2018 do 

11-09-2019

Zbieranie

kod odpadów

180102

180103

180202

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 OS.6233.8.2017.KB Ecomed Adam 

Macech

Horoszki Małe, 27, 

08-221 Sarnaki

STAROSTA CZARNKOWSKO 

- TRZCIANECKI

12-06-2018 od 12-06-2017 do 

31-03-2027

Zbieranie

kod odpadów

191204

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 OŚ.6233.11.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O HANDLOWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE 

"ROLBUD" MICHAŁ 

MICHALAK

LUBOMIERZ, 3, 63-300 

PLESZEW

 STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

18-05-2018 od 18-05-2018 do 

18-05-2028

Zbieranie

4055



kod odpadów

020104

150101

150102

150103

150104

160103

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

170101

170102

170107

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191202

191203

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 7 OS-II.6233.167.2018 "ALKOM" FIRMA 

HANDLOWO-USŁUG

OWA MGR INŻ. 

HENRYK 

SIENKIEWICZ

61-249 POZNAŃ, ul. 

FALISTA 6/1

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

22-06-2018 od 22-06-2018 do 

22-06-2028

Zbieranie

4056



kod odpadów

130205

130208

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

160103

160107

160108

160114

160211

160213

160214

160216

160506

160601

160605

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170201

170202

170203

170380

170604

170904

191210

200101

200102

200108

4057



200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200306

200307

200399

4058



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 8 RPŚ.6233.43.2017 EURO-NET-CAR 63-400 Ostrów 

Wielkopolski, ul. 

Wysocka 50

STAROSTA OSTROWSKI 12-01-2018 od 12-01-2018 do 

12-05-2020

Transport

kod odpadów

160801

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 9 OS.6233.25.2017.OS3 Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

Czesława Woźniak

Słupowa, 8/1, 89-240 

Kcynia

STAROSTWO POWIATOWE 

WĄGROWIEC

17-01-2018 od 17-01-2018 do 

31-12-2027

Zbieranie

kod odpadów

170401

170402

170404

170405

170406

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 10 R-BS.6233.2.2018.PR Army Trade sp. z o.o. 

sp.k.

Witaszyce 66, 63-230 

Witaszyce

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

06-02-2018 od 06-02-2018 do 

06-02-2028

Zbieranie

kod odpadów

040209

120101

120102

120103

150103

150104

4059



150203

160103

160112

160115

160117

160118

160119

160120

160122

160214

160216

170201

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191202

191203

191204

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 11 R-BS.6233.3.2018.PR Army Trade sp. z o.o. 

sp.k.

Witaszyce 66, 63-230 

Witaszyce

STAROSTWO POWIATOWE 

W JAROCINIE

17-01-2018 od 17-01-2018

Transport

kod odpadów

040209

040299

120101

120102

120103

150103

150104

150106

4060



150203

160103

160112

160115

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160605

170201

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191202

191203

191204

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 12 OŚ.6233.11.2018 ZARZĄD BUDYNKÓW 

I USŁUG 

KOMUNALNYCH

62-650 KŁODAWA, ul. 

CEGIELNIANA 15

STAROSTA KOLSKI 01-08-2018 od 01-08-2018 do 

31-07-2028

Zbieranie

kod odpadów

020103

020107

020304

020480

030101

4061



030105

030301

030308

130109

150101

150102

150103

150105

150106

150107

150109

160103

160119

160120

160122

160199

160209

160210

160211

160213

160215

160216

160306

160380

160601

160602

160603

160604

160605

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

4062



170504

170506

170508

170604

170802

170904

190112

190114

190116

190118

190119

190199

190203

190206

190210

190299

190305

190307

190401

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190809

190812

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

4063



190999

191004

191006

191106

191199

191201

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191302

191304

191306

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200121

200123

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200141

200180

200201

200203

200302

200304

200306

200307

200399

4064



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 13 WGOŚ.6233.5.2018 STORA  ENSO  

POLAND  S.A.

07-401 OSTROŁĘKA, ul. 

ARMII  WOJSKA  

POLSKIEGO 21

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

26-08-2018 od 26-08-2018 do 

26-08-2028

Zbieranie

kod odpadów

020101

030307

030308

070213

150101

150102

150103

160119

191201

200101

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 14 OS.V.6233.18.2017 Zakład Usług 

Komunalnych w 

Obornickach Sp. z 

o.o.

64-600 Oborniki, ul. 

Lipowa 19

STAROSTWO POWIATOWE 

W OBORNIKACH

15-01-2018 od 15-01-2018 do 

14-01-2028

Transport

kod odpadów

120101

120102

120103

120104

120105

150101

150102

150103

150104

150105

150106

4065



150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

168001

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

4066



170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170603

170604

170801

170802

170903

170904

190801

190802

190810

190901

190902

190903

190904

190905

190906

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

4067



200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 15 OR.6233.21.2017 "LIDPOL" Piotr 

Kamiński

Grabonóg, 5, 63-820 

Piaski

STAROSTA GOSTYŃSKI 12-01-2018 od 12-01-2018 do 

12-01-2028

4068



Transport

kod odpadów

020110

030308

100210

100980

120101

120102

120103

120104

120113

150101

150102

150104

150106

160117

160118

160216

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191001

191002

191201

191202

191203

191204

200140

4069



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 16 RŚ.6233.8.2018 BC-TECHNIK 

BARTOSZ CABAŃSKI

POZNAŃ, ul. Os. 

Kosmonautów 13/26, 

61-631  Poznań

STAROSTWO POWIATOWE 

W NOWYM TOMYŚLU

23-08-2018 od 23-08-2018 do 

23-08-2028

Zbieranie

kod odpadów

150103

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 17 OŚ.6233.2.2018 P.P.H. COMPAN 

JERZY CZAJKA

KOŚMIN WLKP., ul. 

Przemysłowa 3, 63-720 

KOŹMIN WLKP.

 STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

18-01-2018 od 18-01-2018 do 

22-03-2026

Zbieranie

kod odpadów

070681

070699

150102

150110

150202

150203

160213

160306

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 18 OŚ.6233.3.2018 P.P.H. COMPAN 

JERZY CZAJKA

KOŚMIN WLKP., ul. 

Przemysłowa 3, 63-720 

KOŹMIN WLKP.

 STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

22-01-2018 od 22-01-2018 do 

18-01-2028

Transport

kod odpadów

070681

070699

4070



150102

150110

150202

150203

160213

160306

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 19 OR.6233.19.2017 ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

63-800 GOSTYŃ, ul. 

NAD KANIĄ 77

STAROSTA GOSTYŃSKI 12-01-2018 od 12-01-2018 do 

21-06-2023

Zbieranie

kod odpadów

130205

130206

130208

130508

150110

150202

160213

160214

170101

170107

170203

170301

170302

170401

170402

170405

170407

170409

170410

170411

170504

190801

190802

190899

190999

4071



200306

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 20 RŚ.6233.17.2018 Zakłady Recyklingu 

Odpadów Sp. z o.o.

61-654 Poznań, ul. 

Zagrodnicza 21a

STAROSTWO POWIATOWE 

W NOWYM TOMYŚLU

20-08-2018 od 20-08-2018 do 

20-08-2028

Zbieranie

kod odpadów

060313

060314

060316

060399

060404

061182

061183

061199

100201

100202

100207

100208

100281

100302

100501

100511

100580

100599

100601

100602

100699

100701

100702

100799

100814

101003

110105

110106

110107

110198

110199

4072



110203

110206

110501

110502

110599

120101

120102

120103

120104

120199

160214

160215

160216

160506

160507

160508

160509

160801

160802

160803

161001

161002

161003

170401

170404

170407

170411

190205

190211

190813

190814

191002

191203

191210

191212

4073



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 21 OS.6233.5.2018 SK RECYKLING Sp.z 

o.o. (SK METAL Sp. z. 

o.o.)

Gorszewice, 34, 64-530 

Kaźmierz

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

20-04-2018 od 20-04-2018 do 

28-11-2024

Zbieranie

kod odpadów

020110

100280

100302

100316

100320

100504

100511

100601

100602

100604

100804

100811

100899

100903

100908

101003

110501

110502

120101

120102

120103

120104

120113

120117

120199

150101

150102

150104

150107

160103

160117

4074



160118

160119

160122

160199

160304

160601

160602

160605

160801

160803

168001

170101

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170904

190102

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

200101

200102

200139

200140

4075



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 22 DSR-II-2.7243.47.2017 Mechanika 

Pojazdowa Karol 

Woźniak

Korzeniew 98, 62-831 

Mycielin

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

18-05-2018 od 18-05-2018 do 

18-05-2028

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150107

160117

160118

170201

170401

170402

170405

170407

200101

200102

200138

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 23 OS-II.6233.1.2018 PALETY PLUS 

SP.ZO.O.

60-645 POZNAŃ, ul. 

Janiny Omańkowskiej 

(PIĄTKOWSKA) 58

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

05-01-2018 od 05-01-2018 do 

15-06-2026

Transport

kod odpadów

150103

4076



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 24 RPŚ.6233.42.2017 Usługi 

Ogólnobudowlane 

Anna Chleboś

Granowiec, ul. Kościelna 

3, 63-435 Sośnie

STAROSTA OSTROWSKI 03-01-2018 od 03-01-2018

Transport

kod odpadów

010101

010102

010408

010409

010410

010412

010499

020103

020104

020107

020382

020402

020601

020680

020699

020702

020703

020704

030101

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030301

030307

030308

030309

030310

030311

4077



040210

040214

040215

040217

040221

040222

040280

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050111

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

061181

061183

061199

4078



061301

061302

061303

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070213

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070601

4079



070603

070604

070607

070608

070609

070610

070680

070681

070699

070703

070704

070707

070708

070709

070710

080119

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

4080



100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100210

100211

100212

100280

100281

100299

100302

100305

100317

100318

100326

100327

100328

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100511

100580

100599

100601

4081



100680

100699

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100819

100820

100899

100903

100915

100916

100980

100999

101003

101015

101016

101103

101105

101120

101180

101201

101203

101205

101206

101208

101211

101212

101213

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101314

4082



101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110202

110203

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120118

120119

120301

120302

130101

130104

130105

4083



130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130703

130801

130802

130899

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

4084



150202

150203

160103

160107

160109

160112

160113

160114

160115

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160380

160506

160507

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160708

160709

160799

160801

160805

160806

160807

160901

4085



160902

160903

160904

161002

168001

170101

170102

170103

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170507

170508

170901

170902

180108

180109

180207

180208

190102

190105

190106

190107

190110

190117

190118

4086



190119

190199

190203

190207

190307

190401

190402

190403

190404

190603

190805

190806

190807

190808

190809

190810

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191101

191102

191103

191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

4087



191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

4088



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 25 OŚ.6233.5.2018 TOMY sp. z o. o. , ul. Żabiniec 15/14, 

87-320 Nieszawa

PREZYDENT MIASTA 

KONINA

20-04-2018 od 20-04-2018 do 

19-04-2018

Zbieranie

kod odpadów

010101

010102

010180

030105

040222

100201

100215

100280

100316

100322

100602

100804

100811

101003

108001

108002

108004

120101

120102

120103

120104

120109

120113

120115

120117

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

4089



150109

160103

160117

160118

160119

160120

160214

160216

160601

160602

160604

160605

170201

170202

170203

170204

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170507

170508

190112

190118

190203

191001

191002

191004

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191209

191210

191211

4090



191212

200101

200102

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 26 OR.6233.18.2017 POLCOPPER SP. Z 

O.O.

PRZYSIEKA POLSKA, 

ul. PRZEMYSŁOWA 16, 

64-030 ŚMIGIEL

STAROSTA GOSTYŃSKI 08-01-2018 od 08-01-2018 do 

10-01-2024

Zbieranie

kod odpadów

020110

100210

100280

100980

101003

110501

110502

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

160103

160112

160116

4091



160117

160118

160119

160120

160210

160211

160213

160214

160215

160216

160304

160306

160601

160602

160603

160604

160605

160801

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

190102

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

200101

4092



200102

200123

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 27 AB¦.6233.9.2017 POLCOPPER SP. Z 

O.O.

PRZYSIEKA POLSKA, 

ul. PRZEMYSŁOWA 16, 

64-030 ŚMIGIEL

STAROSTA RAWICKI 10-01-2018 od 10-01-2018 do 

12-01-2024

Zbieranie

kod odpadów

020110

100210

100280

100980

101003

110501

110502

120101

120101

120102

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120199

150101

150102

150103

150104

150105

4093



150106

150107

150109

150110

160103

160112

160116

160117

160118

160119

160120

160210

160211

160213

160214

160215

160216

160304

160306

160601

160602

160603

160604

160605

160801

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

190102

191001

191002

4094



191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

200101

200102

200111

200123

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 28 AB¦.6233.23.2017 POLCOPPER SP. Z 

O.O.

PRZYSIEKA POLSKA, 

ul. PRZEMYSŁOWA 16, 

64-030 ŚMIGIEL

STAROSTA KO¦CIAŃSKI 05-01-2018 od 05-01-2018 do 

23-06-2024

Zbieranie

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

010381

010399

010407

4095



010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

010504

010505

010506

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

020180

020181

020182

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020280

020281

020282

020299

4096



020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

4097



030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

4098



050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

4099



060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

4100



070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

4101



070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

4102



080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

4103



090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

4104



100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

4105



100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

4106



100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

4107



101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110109

4108



110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

4109



120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

130899

140601

140602

4110



140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160106

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

4111



160216

160303

160304

160305

160306

160380

160401

160402

160403

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

161003

161004

161101

161102

4112



161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

4113



170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

4114



190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

4115



191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

4116



200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 29 OS.6233.3.2018 PHU Jarosław 

Ceglarek Skup i 

sprzedaż złomu i 

metali kolorowych

Kuźnica Zbąska, 52, 

64-308 Jabłonna

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

09-03-2018 od 09-03-2018 do 

15-01-2025

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150104

150106

160117

160118

160119

4117



160601

170101

170102

170401

170402

170403

170404

170405

170407

170411

191201

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 30 OS.6233.7.2018 F.H.U. ANDRZEJ 

NOWACKI

64-050 WIELICHOWO, 

ul. POLNA 1

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

31-08-2018 od 31-08-2018 do 

30-08-2028

Zbieranie

kod odpadów

020104

030307

030308

070213

070280

120101

120102

120103

120105

150101

150102

150103

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

170101

4118



170102

170103

170106

170107

170180

170181

170201

170202

170203

170504

170506

170508

170604

170802

191201

191204

191205

191207

191208

191209

200101

200102

200110

200111

200138

200139

200202

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 31 OS.6233.8.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O KOMUNALNE SP. Z  

O. O. w Pleszewie

63-300 PLESZEW, ul. 

FABRYCZNA 5

STAROSTWO 

PLESZEWSKIE

15-06-2018 od 15-06-2018 do 

18-06-2024

Zbieranie

kod odpadów

020103

020183

030105

080318

4119



100101

120101

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160118

160119

160120

160199

160214

160216

160604

160605

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170380

170405

170504

170604

170904

191001

191002

191201

191203

191204

191205

191207

191208

200101

4120



200102

200108

200110

200111

200125

200128

200130

200132

200134

200136

200138

200139

200140

200141

200199

200201

200202

200301

200302

200303

200304

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 32 OS.6233.3.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O 

PRODUKCYJNE-USŁ

UGOWO-HANDLOWE 

MIKOŁAJ PINECKI

BRONISŁAW, 2, 63-025 

WITOWO

STAROSTA ŚREDZKI 01-03-2018 od 01-03-2018 do 

16-11-2024

Zbieranie

kod odpadów

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

4121



030311

030380

030381

030399

100210

100280

100903

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120116

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

4122



160121

160122

160199

170201

170202

170203

170204

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170411

190102

191001

191002

191004

191006

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

200101

200102

200108

200110

200111

200123

200125

200127

200128

200129

4123



200130

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200199

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 33 SR.6233.17.2017 MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

62-400 SŁUPCA, ul. 

ZAGÓROWSKA 26

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

05-01-2018 od 05-01-2018 do 

04-01-2028

Zbieranie

kod odpadów

170504

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 34 OS.6233.1.2018 Tadeusz 

K±dzielawski TADEX

Chł±dowo, 5, 62-230 

Witkowo

STAROSTWO POWIATOWE 

W GNIEŹNIE

19-01-2018 od 19-01-2018 do 

18-01-2028

Transport

kod odpadów

150104

170401

170405

4124



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 35 ŚR.6233.6.2018.IV PRZEDSIĘBIORSTW

O USŁUGOWO 

HANDLOWE 

MAKULSKI BOZENA 

MAKULSKA

64-920 PIŁA, ul. 

LUTYCKA 55

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

25-07-2018 od 25-07-2018 do 

24-07-2028

Zbieranie

kod odpadów

160103

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 36 OS-II.6233.44.2018 ZAKŁAD SPRZĄTANIA 

PLACÓW I ULIC 

MIELCZAREK, 

SOBAŃSKI SP.J.

60-476 POZNAŃ, ul. 

JASIELSKA 7

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

18-04-2018 od 18-04-2018 do 

18-04-2028

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 37 DSR-II-2.7243.55.2017 TOM 

ELEKTRORECYKLIN

G sp. z o.o.

70-812 Szczecin, ul. 

Pomorska 112

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

26-01-2018 od 26-01-2018 do 

19-09-2024

Zbieranie

kod odpadów

160213

160214

160216

200135

200136

4125



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 38 WS.6233.13.2016 PHU Gre-Pal  

Grzegorz Rutkowski

62-500 Konin, ul. 3 Maja 

43/12

STAROSTWO POWIATOWE 

W KONINIE

28-05-2018 od 28-05-2018 do 

28-05-2028

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150103

150106

150107

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170201

170202

170203

170380

170504

170604

170904

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 39 BR.6233.9.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O USŁUG 

KOMUNALNYCH 

TRANS-KOM 

SP.ZO.O.

60-631 POZNAŃ, ul. 

DOJAZD 30

STAROSTA SZAMOTULSKI 09-04-2018 od 09-04-2018 do 

08-04-2028

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150103

4126



150104

150105

150107

150109

150110

150111

160103

170101

170102

170103

170107

170180

170182

170201

170202

170203

170302

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170508

170604

170802

170904

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

4127



200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

200180

200199

200201

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 40 OS.6233.1.2018.OS3 Luk-Hub Łukasz 

Węglarz

Potrzanowo, ul. St. 

Potrzanowo 14/1, 62-085 

Skoki

STAROSTWO POWIATOWE 

WĄGROWIEC

09-02-2018 od 09-02-2018 do 

31-01-2028

Zbieranie

kod odpadów

070213

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 41 OS-II.6233.25.2018 BESTKAT Grzegorz 

Pawłowski

POZNAŃ, ul. 

FORTECZNA 12A, 

61-362  Poznań

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

08-03-2018 od 08-03-2018 do 

09-03-2028

Zbieranie

kod odpadów

4128



160801

160803

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 42 OSL.6233.9.2018 FIRMA 

HANDLOWO-USŁUG

OWA "BMS" 

SŁAWOMIR 

KWAŚNIEWSKI

62-817 ŻELAZKÓW, 

134D

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

24-08-2018 od 24-08-2018 do 

23-08-2028

Zbieranie

kod odpadów

020104

020110

070213

070280

100811

100814

100906

100908

100980

101003

101006

101008

101112

110501

110502

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

150101

150102

150103

150104

150105

150106

4129



150107

160103

160117

160118

160119

160120

160211

160214

160216

160601

160605

160801

160803

160804

170101

170102

170103

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170604

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

200101

200102

200135

200136

200138

200139

200140

4130



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 43 OS-II.6233.13.2018 TRANS-GREENEX 

Jan Dutkiewicz, Edyta 

Dutkiewicz

61-625 Poznań, ul. 

Włodarska 19/2

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

05-02-2018 od 05-02-2018 do 

27-05-2018

Transport

kod odpadów

100201

100202

100280

100316

100601

100602

100701

100702

100903

100906

100908

120101

120103

150104

160117

160118

160801

160803

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

190102

191001

191002

191202

191203

4131



200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 44 OS.6233.1.2018 PPHU EUROZYGA 

WIESŁAW 

ZYGMANOWSKI

62-065 GRODZISK 

WLKP., ul. PRZYKOP 1

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

17-01-2018 od 17-01-2018 do 

25-11-2020

Zbieranie

kod odpadów

020104

020110

070213

120105

150101

150102

150103

150104

150106

150107

160117

160118

160119

160216

170203

170401

170402

170405

170407

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

200101

200139

200140

Transport

4132



kod odpadów

020104

020110

070213

120105

150101

150102

150103

150104

150106

150107

160117

160118

160119

160216

170203

170401

170402

170405

170407

170904

190503

190599

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191212

200101

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 45 OS.I.6233.22.2017 FIRMA SOBASIK 

KRZYSZTOF

64-100 Leszno, ul. 

Brzozowa 4

STAROSTWO POWIATOWE 

W LESZNIE

29-01-2018 od 29-01-2018 do 

20-10-2025

4133



Zbieranie

kod odpadów

010102

020104

020110

030105

030307

030308

040221

040222

070213

070280

100903

100906

100908

100910

100912

101003

101006

101008

101010

101012

101206

120101

120102

120103

120104

120105

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160117

160118

160119

4134



160120

161104

161106

170101

170102

170103

170107

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170407

170411

170504

170904

191001

191002

191006

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191212

200101

200102

200110

200111

200138

200139

200140

4135



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 46 OS.6233.4.2018 GRANULATIN 

SP.ZO.O.

61-493 POZNAŃ, ul. 

SAPERSKA 44A/8

STAROSTA ŚREDZKI 06-03-2018 od 06-03-2018 do 

02-03-2027

Zbieranie

kod odpadów

070213

150101

150102

191204

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 47 WS.6233.2.2018 Krzysztof Sowiński, 

Sowiński - Transport

Mostki, 66, 62-610 

Sompolno

STAROSTWO POWIATOWE 

W KONINIE

06-02-2018 od 06-02-2018 do 

06-02-2028

Zbieranie

kod odpadów

150102

170101

170203

170904

191209

191212

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 48 OS.6233.16.2017 Recars sp. z o.o. 

Spółka komandytowa

Kiełczynek, 31, 63-130 

Ksi±ż Wlkp.

STAROSTA ŚREMSKI 26-01-2018 od 26-01-2018 do 

25-01-2028

Zbieranie

kod odpadów

010101

010102

010180

4136



010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

010381

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

010504

010505

010506

010507

010508

010599

020101

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020199

020201

020203

020204

020282

4137



020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

4138



030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

4139



050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

4140



060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

4141



070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

4142



070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

4143



080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

4144



090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

4145



100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

4146



100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

4147



100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

4148



101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

4149



110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

110504

110599

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120121

120199

120301

120302

4150



130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

130899

140601

140602

140603

140604

140605

150101

4151



150102

150103

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160303

160304

160305

160306

160380

160401

160402

160403

160504

4152



160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

4153



170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180106

180107

180108

180109

180205

180206

180207

180208

4154



190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

4155



190801

190802

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

4156



191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200141

200180

200199

200202

200203

200302

200303

4157



200304

200306

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 49 R¦.6233.57.2017 EKO-TRANS-UTYLIZA

CJA

Józefowo, 26a, 64-310 

Lwówek

STAROSTWO POWIATOWE 

W NOWYM TOMYŚLU

10-01-2018 od 10-01-2018

Transport

kod odpadów

020102

020103

020201

020202

020203

020282

020304

020381

020480

020501

020601

020680

020704

020780

040210

160380

190502

190606

190809

200108

200125

200201

4158



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 50 OS.V.6233.1.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

Z O.O.

64-600 OBORNIKI, ul. 

LIPOWA 19

STAROSTWO POWIATOWE 

W OBORNIKACH

06-03-2018 od 06-03-2018 do 

09-12-2024

Zbieranie

kod odpadów

120101

120102

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

168001

170101

170102

170103

170106

170107

4159



170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170603

170604

170802

170904

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

4160



191211

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

4161



200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 51 OŚ.6233.3.2018 JURISTA GRZEGORZ 

GIERAK 

UL.SŁONECZNA 

30,SŁUPIA 

P/KĘPNEM,63-604 

BARANÓW

SŁUPIA, ul. 

SŁONECZNA 30, 63-604 

STAROSTA KĘPIŃSKI 16-02-2018 od 16-02-2018 do 

15-02-2028

Zbieranie

kod odpadów

070213

160119

170203

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 52 OS.6233.43.2017.KB LUKAS WOOD 

STANKIEWICZ 

Spółka Jawna

Huta Szklana, 81A, 

64-761 Krzyż Wlkp.

STAROSTA CZARNKOWSKO 

- TRZCIANECKI

14-03-2018 od 14-03-2018 do 

14-03-2028

Zbieranie

kod odpadów

020103

030101

030105

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 53 BAŚ.6233.2.2018 77 ŁUKASZ 

WALENCZAK

63-900 RAWICZ, ul. 

Bazowa 24

STAROSTA RAWICKI 27-03-2018 od 27-03-2018 do 

26-03-2028

Zbieranie

kod odpadów

020104

070213

4162



080318

120109

120113

120114

120115

120117

120121

130110

130111

130112

130113

130205

130208

140603

150101

150102

150103

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160119

160120

160122

160199

160211

160213

160214

160215

160216

160304

160306

160601

160604

160605

170201

4163



170202

170203

170411

170904

191201

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191212

200101

200102

200138

200139

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 54 OS-II.6233.49.2018 BESTKAT 

AGNIESZKA 

PAWŁOWSKA

61-362 POZNAŃ, ul. 

FORTECZNA 12A

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

05-04-2018 od 05-04-2018 do 

05-12-2024

Zbieranie

kod odpadów

160801

160803

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 55 ŚR.6233.9.2018.IV AKU.RECYKLING 

Andrzej Lewicki

64-920 Piła, ul. 11 

listopada 4/5

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

24-07-2018 od 24-07-2018 do 

10-07-2027

Zbieranie

kod odpadów

020110

030308

100402

100405

4164



100980

100999

101099

120101

120102

120103

120104

120117

120121

150101

160117

160118

160601

160602

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

190102

191001

191002

191201

191202

191203

200101

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 56 OS.6233.17.2016.OS3 ZUPH "Odzysk" 

Grażyna Radzińska

62-100 Skoki, ul. 

Kościuszki 10

STAROSTWO POWIATOWE 

WĄGROWIEC

05-01-2018 od 05-01-2018 do 

31-12-2017

Zbieranie

kod odpadów

070204

080112

080318

4165



120116

120117

150101

150102

150107

150109

150203

160103

160213

170101

170380

180101

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 57 6233.4.2018 ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"SAN-EKO" (dawniej 

SANIPOR Zakład 

Usług Komunalnych)

60-729 POZNAŃ, ul. 

ŁUKASZEWICZA 37A/1

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

29-01-2018 od 29-01-2018 do 

29-01-2028

Zbieranie

kod odpadów

030101

030105

030308

040209

040222

130205

130208

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

4166



150203

160103

160107

160108

160114

160211

160212

160214

160216

160506

160601

160605

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170201

170202

170203

170380

170405

170504

170601

170604

170605

170904

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

200101

200102

200108

200110

200111

200113

4167



200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 58 OS.6233.8.2018 P.U.P.H. "MAG-BAR" 

GIZELA SOŁTYSIAK

KĄKOLEWO, 33, 

62-066 GRANOWO

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

25-05-2018 od 25-05-2018

4168



Zbieranie

kod odpadów

020104

040222

070213

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160117

160118

160119

160120

160122

160199

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

200101

200102

4169



200110

200111

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 59 WŚ.6233.23.2018.I SERGAT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

POZNAŃ, ul. Sporna 12, 

61-709  Poznań

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

22-08-2018 od 22-08-2018 do 

22-08-2028

Zbieranie

kod odpadów

020104

030308

150101

150102

191201

191204

200101

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 60 WGOŚ.6233.3.2018 ZPHU Rozmet 

Grzegorz Roszkowski

Warszówka 42A, 62-800 

Kalisz

PREZYDENT MIASTA 

KALISZA

02-03-2018 od 02-03-2018 do 

02-03-2028

Zbieranie

kod odpadów

100316

120103

160118

170401

170402

170403

170404

170406

170407

170411

4170



191002

191203

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 61 OS.6233.3.2015 Miłosz Kleban "MKM" 

PRZEDSIĘBIORSTW

O WIELOBRANŻOWE

62-200 Gniezno, ul. 

Poziomkowa 30

STAROSTWO POWIATOWE 

W GNIEŹNIE

19-01-2018 od 19-01-2018

Transport

kod odpadów

020103

020104

020107

020110

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040299

070213

070217

070280

070681

100980

101206

101208

101382

120101

120102

120103

120104

150101

4171



150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160117

160118

160119

160120

160122

160199

170401

170402

170403

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170802

170904

191002

191203

191208

200101

200102

200110

200111

200138

200139

200140

200199

200201

200202

200203

4172



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 62 AB¦.6233.1.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O 

HANDLOWO-TRANS

PORTOWO-USŁUGO

WE"JURGA"TADEUS

Z JURGA

, ul. Ł±kowa 14, 64-020 

Czempiń

STAROSTA KO¦CIAŃSKI 16-01-2018 od 16-01-2018 do 

15-01-2028

Transport

kod odpadów

150107

190503

190599

191209

191212

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 63 OS.6233.1.2018 TRANSPORT 

CIĘŻAROWY 

ZDZISŁAW 

KUSZYŃSKI

63-100 ¦rem, ul. 

Chłapowskiego 22/200

STAROSTA ŚREMSKI 01-02-2018 od 01-02-2018 do 

22-01-2028

Transport

kod odpadów

070213

120105

150101

150102

150103

191204

4173



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 64 RPŚ.6233.41.2017 EL-TECH SP.J. 

KUBIS I WSPÓLNICY

63-400 OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI, ul. 

KROTOSZYŃSKA 166

STAROSTA OSTROWSKI 18-01-2018 od 18-01-2018

Transport

kod odpadów

170101

170107

170504

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 65 DSR-II-2.7243.20.2018 BM-EKO Sp. z o.o. Sp. 

k.

63-700 Krotoszyn, ul. 

Sienkiewicza 2/87

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-05-2018 od 30-05-2018 do 

30-06-2025

Zbieranie

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010481

010483

010485

010499

4174



010504

010507

010508

010599

020101

020104

020109

020110

020183

020199

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020799

030101

030104

030105

4175



030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

4176



050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

4177



060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

4178



070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

4179



070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

4180



080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

4181



090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

4182



100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

4183



100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

4184



100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

4185



101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110109

4186



110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

4187



120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130899

140601

140602

140603

140604

4188



140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

4189



160303

160304

160305

160306

160380

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

4190



168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

4191



170801

170802

170901

170902

170903

170904

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

4192



190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

4193



191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

4194



200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200202

200203

200303

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 66 OŚ.6233.16.2016 BM-EKO Sp. z o.o. Sp. 

k.

63-700 Krotoszyn, ul. 

Sienkiewicza 2/87

 STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

15-05-2018 od 15-05-2018 do 

24-05-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010481

010483

4195



010485

010499

010504

010507

010508

010599

020101

020104

020109

020110

020183

020199

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020799

030101

4196



030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

4197



040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

4198



060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

4199



061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

4200



070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

4201



070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

4202



080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

4203



100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

4204



100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

4205



100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

4206



101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

4207



108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

4208



120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

4209



130703

130801

130802

130899

140601

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

4210



160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

4211



161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

4212



170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

190102

190105

190106

190107

190110

190112

190114

190116

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

4213



190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

4214



191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

4215



200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200202

200203

200303

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 67 OŚ.6233.12.2018 Zakład 

Produkcyjno-Usługow

o-Handlowy 

Wiesława Polowa

63-620 Trzcinica, ul. 

Szkolna 1

STAROSTA KĘPIŃSKI 30-08-2018 od 30-08-2018 do 

29-08-2028

Zbieranie

kod odpadów

120101

170402

170403

170404

170405

170411

4216



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 68 OSL.6233.5.2018 AutoMoto Serwis 

Jacek Kostera

Rafałów 31, 62-872 

Godziesze Wielkie

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

26-04-2018 od 26-04-2018 do 

25-04-2028

Zbieranie

kod odpadów

160103

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 69 O¦.6233.20.2017 Artur Wasiak 

MEGA-TRANS

62-600 Koło, ul. 

Aleksandra Zawadzkiego 

43

STAROSTA KOLSKI 23-01-2018 od 23-01-2018 do 

22-01-2028

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010481

010483

010485

010499

010504

010507

010508

4217



010599

020101

020103

020104

020107

020109

020110

020183

020199

020201

020203

020299

020302

020303

020304

020380

020381

020382

020399

020402

020480

020499

020601

020602

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020780

020799

030101

030105

030181

030199

030299

030301

030302

030305

030307

4218



030308

030309

030310

030380

030381

030399

040101

040102

040104

040105

040108

040109

040199

040209

040210

040215

040217

040221

040222

040280

040299

050113

050114

050116

050117

050199

050604

050699

050702

050799

060199

060299

060314

060316

060399

060499

060603

060699

060799

060899

060902

4219



060904

060980

060981

060999

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061303

061399

070180

070199

070213

070215

070217

070280

070299

070399

070481

070499

070514

070581

070599

070680

070681

070699

070799

080112

080114

080116

080118

080120

080199

080201

080202

080203

080299

080307

4220



080308

080313

080315

080318

080380

080399

080410

080412

080414

080416

080499

090107

090108

090110

090112

090199

100101

100102

100103

100105

100107

100115

100117

100119

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100208

100210

100212

100214

100215

100280

100281

4221



100299

100302

100305

100316

100318

100320

100322

100324

100326

100328

100330

100399

100410

100499

100501

100504

100509

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100708

100799

100804

100809

100811

100813

100814

100816

100818

100820

4222



100899

100903

100906

100908

100910

100912

100914

100916

100980

100999

101003

101006

101008

101010

101012

101014

101016

101099

101103

101105

101110

101112

101114

101116

101118

101120

101180

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101210

101212

101299

101301

101304

101306

101307

101310

4223



101311

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110110

110112

110114

110199

110203

110206

110299

110501

110502

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

130880

150101

150102

150103

150104

150105

150106

4224



150107

150109

150203

160103

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160304

160306

160380

160505

160509

160604

160605

160799

160801

160803

160804

161002

161004

161102

161104

161106

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

4225



170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190102

190112

190114

190116

190118

190119

190199

190203

190206

190210

190299

190305

190307

190401

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

4226



190606

190699

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191004

191006

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191212

191302

191304

191306

191308

200101

200102

200110

200111

200125

200128

200130

200132

200134

200136

200138

200139

200140

4227



200141

200180

200199

200201

200202

200203

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 70 BŚ.6233.07.2018 PRZEDSIĘBIORSTW

O 

USŁUGOWO-HANDL

OWE 

BOCHM-BOCHM 

S.C.GRZEGORZ I 

TOMASZ BOCHM

63-505 DORUCHÓW, ul. 

ROLNA 5

STAROSTWO 

OSTRZESZOWSKIE

14-08-2018 od 14-08-2018 do 

13-08-2028

Zbieranie

kod odpadów

020380

020381

020480

020780

100101

100115

100180

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 71 DSR-II-2.7244.1.8.201

7

REMONDIS 

MEDISON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

42-530 Dąbrowa 

Górnicza, ul. Puszkina 

41

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego

30-03-2018 od 30-03-2018 do 

30-03-2019

Zbieranie

kod odpadów

180102

180103

4228



180180

180181

180202

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 72 OS-II.6233.2.2018 SUROWCE WTÓRNE 

DARIUSZ MENESIAK 

SP.J.

60-538 POZNAŃ, ul. 

KOŚCIELNA 36

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

29-01-2018 od 29-01-2018 do 

09-07-2025

Zbieranie

kod odpadów

120101

120103

150101

150102

150104

150107

160117

160118

160601

160602

160603

170401

170402

170403

170404

170405

170407

170411

191201

191204

200101

200133

4229



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 73 OS.6233.8.2018 "REHAU"  SP.Z O.O. Tarnowo Podgórne, ul. 

Poznańska 1, 62-081 

Baranowo

STAROSTA ŚREMSKI 30-07-2018 od 30-07-2018 do 

28-04-2025

Zbieranie

kod odpadów

070213

120105

150102

191204

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 74 WB¦.6233.3.2018 P.P.H.U. 

"TERSTAL-BIS" 

ANDRZEJ 

WRONIKOWSKI

Bierzglinek, ul. Bukowa 

43, 62-330 Nekla

STAROSTWO POWIATOWE 

WE WRZEŚNI

18-01-2018 od 18-01-2018 do 

17-01-2028

Transport

kod odpadów

020103

020107

020110

030101

030105

070213

070280

080199

080318

090110

090112

100102

100980

101112

120101

120102

120103

4230



120104

120105

120113

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150106

150107

150203

160103

160104

160106

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160505

160604

160605

160799

161104

161106

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

4231



170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170601

170604

170605

170904

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191210

191212

200101

200102

200110

200111

200128

200134

200136

200139

200140

4232



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 75 OS.6233.1.2018.LE Patryk Drozdowski 

P&D TRANSPORT

Zacharzyn, 160, 64-813 

Chodzież

STAROSTWO POWIATOWE 

W CHODZIEŻY

23-01-2018 od 23-01-2018

Transport

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150107

160103

160213

160214

160215

160216

170101

170102

170103

170107

170201

170202

170203

170402

170405

170407

200101

200102

200135

200136

200201

200203

200301

200303

200307

4233



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 76 OS.6233.2.2018.LE Patryk Drozdowski 

P&D TRANSPORT

Zacharzyn, 160, 64-813 

Chodzież

STAROSTWO POWIATOWE 

W CHODZIEŻY

15-02-2018 od 15-02-2018 do 

14-02-2028

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150107

160103

170101

170102

170107

170201

170203

200101

200102

200138

200139

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 77 BR.6233.15.2018 WORD WIDE 

RECYCLING SP. Z 

O.O.

61-703 POZNAŃ, ul. 

GWARNA 8/7

STAROSTA SZAMOTULSKI 20-04-2018 od 20-04-2018 do 

21-04-2028

Zbieranie

kod odpadów

020110

100280

100302

100316

100501

100602

100702

100811

4234



101003

120101

120102

120103

120104

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150107

160117

160118

160211

160213

160214

160601

160602

160604

160605

160801

160803

160804

168001

168102

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191001

191002

191006

191201

191202

191203

4235



191204

191211

191212

200121

200123

200133

200134

200135

200136

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 78 OŚ.6233.6.2018 PPUH "PETER" EWA 

PETER

63-600 KĘPNO, ul. 

WROCŁAWSKA 31

STAROSTA KĘPIŃSKI 29-03-2018 od 29-03-2018 do 

03-05-2026

Zbieranie

kod odpadów

020103

020107

020601

030105

030181

030308

040222

070213

080111

100101

150101

150102

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150202

150203

160103

160119

4236



160122

160211

160214

160380

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170508

170604

170802

170904

190501

190503

190801

190802

190805

191212

200113

200114

200115

200123

200127

200128

200129

4237



200132

200133

200134

200135

200136

200140

200199

200201

200203

200301

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 79 OS.6233.9.2018 Jopek Recykling 

Dawid Jopek

63-330 Dobrzyca, ul. 

Krotoszyńska 35

STAROSTWO 

PLESZEWSKIE

20-08-2018 od 20-08-2018 do 

28-06-2028

Zbieranie

kod odpadów

020101

020103

020110

120101

120102

120103

120104

150101

150102

150104

150109

160117

160118

160119

160120

160601

160602

160605

170202

170203

4238



170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191201

191202

191203

191204

191205

191208

200101

200102

200133

200134

200136

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 80 OS-II.6233.238.2017 PRZEDSIĘBIORSTW

O 

GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI "EKO-BIS" 

S.C.

60-276 POZNAŃ, ul. 

PROMIENISTA 61 A

PREZYDENT MIASTA 

POZNANIA

16-01-2018 od 16-01-2018 do 

16-01-2028

Transport

kod odpadów

020103

020104

020108

020109

020110

020199

020202

020299

020302

4239



020303

020304

020381

020382

020399

020501

020599

020601

020602

020680

020699

020702

020703

020704

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030308

030310

030311

030380

030381

030399

040102

040103

040106

040107

040108

040109

040199

4240



040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040221

040222

040280

040299

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

4241



070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

4242



070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

4243



080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

4244



110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

4245



130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

130899

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160107

160108

4246



160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

168001

170201

170202

4247



170203

170204

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170601

170603

170604

170605

170903

170904

180106

180107

180109

180205

180206

180208

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

4248



200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 81 WŚ.6233.59.2018.I ZAKŁAD 

KOMUNALNY W 

POBIEDZISKACH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦C

Iˇ

62-010 Pobiedziska, ul. 

Poznańska 58

STAROSTWO POWIATOWE 

W POZNANIU

31-12-2018 od 31-12-2018 do 

30-12-2020

Zbieranie

kod odpadów

160107

170101

170102

170103

170107

170201

170504

200108

200110

200113

200114

200115

200117

4249



200127

200128

200202

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 82 OS.V.6233.12.2017 "LEBAL" SPÓŁKA 

AKCYJNA

63-100 Rogoźno, ul. 

Rolna 7A

STAROSTWO POWIATOWE 

W OBORNIKACH

04-09-2018 od 04-09-2018 do 

03-09-2028

Zbieranie

kod odpadów

020110

030308

070213

100280

100980

101003

110501

110502

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120199

150101

150102

150104

150105

150106

160117

160118

160119

160120

160304

160306

170203

170401

4250



170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170411

190102

191001

191002

191201

191202

191203

200101

200102

200111

200138

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 83 SR.6233.15.2017 ZOFPOL Marcin 

Łukomiak

Gołkowo, 6, 62-400 

Słupca

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

22-01-2018 od 22-01-2018 do 

21-01-2028

Zbieranie

kod odpadów

170101

170102

170107

170181

170504

170506

4251



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 84 ŚR.6233.39.2017.IV ENERGETYKA 

POZNAŃSKA PRZED. 

USŁUG ENERG. 

ENERGOBUD 

LESZNO SP. Z O.O.

GRONÓWKO 30, 

64-111 LIPNO

STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

25-01-2018 od 25-01-2018 do 

24-01-2028

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150103

150106

150110

150111

150202

150203

160213

160214

160601

160602

160605

170101

170103

170201

170203

170401

170402

170405

170407

170411

170504

170904

4252



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 85 OSL.6233.23.2017 Cargo Team 

Transport Marta Baś

Czempisz 10a, 62-874 

Brzeziny

STAROSTWO POWIATOWE 

W KALISZU

12-01-2018 od 12-01-2018 do 

11-01-2028

Zbieranie

kod odpadów

020107

030101

030105

150103

170201

191207

191210

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 86 O¦.6233.49.2017 ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"EKO-GAB" S.C. G. 

KROPIDŁOWSKI D. 

PIĄSTKA

KOWALE PAŃSKIE 

KOLONIA, 11A, 62-704 

KAWĘCZYN

STAROSTA TURECKI 09-01-2018 od 09-01-2018 do 

24-04-2023

Zbieranie

kod odpadów

020180

020381

020399

020501

020599

020601

020680

020699

020704

020799

030101

030105

030181

030199

4253



040222

070104

070213

070299

080111

080112

080117

080119

080120

100101

100511

101003

110107

110501

120101

120105

120109

120112

120119

120121

120199

130105

130208

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150202

150203

160103

160117

160118

160119

160120

160211

160213

4254



160214

160215

160216

160304

160305

160380

160602

160604

160605

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170802

170904

190801

191001

191002

191201

191202

191202

191203

4255



191203

191204

191205

191208

191210

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200302

200303

4256



200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 87 O¦.6233.48.2017 ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"EKO-GAB" S.C. G. 

KROPIDŁOWSKI D. 

PIĄSTKA

KOWALE PAŃSKIE 

KOLONIA, 11A, 62-704 

KAWĘCZYN

STAROSTA TURECKI 03-01-2018 od 03-01-2018 do 

19-11-2022

Transport

kod odpadów

020103

020183

020199

020203

020204

020299

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020501

020502

020580

020599

020601

020680

020699

020701

020704

020780

020799

020799

030101

030105

030181

030199

4257



030299

030399

040222

070104

070210

070213

070214

070280

070299

080111

080112

080117

080119

080120

080308

080318

080409

100101

100511

101003

110107

110114

120101

120105

120109

120112

120114

120118

120119

120121

120199

130105

130113

130205

130206

130208

130899

150101

150102

150103

150104

4258



150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160117

160118

160119

160120

160211

160213

160214

160215

160216

160304

160305

160380

160506

160601

160602

160604

160605

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

4259



170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190605

190606

190801

191201

191202

191203

191204

191205

191208

191210

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

4260



200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200302

200303

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 88 SR.6233.18.2017 MP SUROWCE 

WTÓRNE MARCIN 

PRZYBYLSKI

POZNAŃ, ul. Wieluńska 

3/8, 61-403  Poznań

STAROSTWO POWIATOWE 

W SŁUPCY

24-01-2018 od 24-01-2018 do 

23-01-2028

Zbieranie

kod odpadów

030307

150101

150102

150103

170203

191204

4261



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 89 OS.6233.1.2018 FERD Firma Robót 

Inżynieryjnych i 

Drogowych

Sroda Wlkp., ul. 

SZarych Szeregów 25, 

63-000 Środa Wlkp.

STAROSTA ŚREDZKI 15-01-2018 od 15-01-2018 do 

14-01-2028

Transport

kod odpadów

100101

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170506

190112

200202

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 90 OS.6233.16.2017 PRZEDSIĘBIORSTW

O HANDLOWE 

PRZEMYSŁAW 

OLEJNIK

WĄBIEWO, 26, 64-061 

KAMIENIEC 

POZNAŃSKI

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

02-05-2018 od 02-05-2018 do 

10-02-2025

Zbieranie

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

010409

4262



010410

010411

010412

010413

010481

010483

010485

010499

010504

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020109

020110

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

4263



020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

4264



040101

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

4265



050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

4266



060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

4267



070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

4268



070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

4269



080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

4270



100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

4271



100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

4272



100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

4273



101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

4274



101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

4275



110299

110301

110302

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

4276



130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130501

130502

130502

130503

130503

130506

130506

130507

130507

130508

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

130899

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

4277



150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160504

160505

160506

160507

4278



160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

4279



170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170603

170604

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180101

180104

180107

180109

180181

4280



180201

180203

180206

180207

180208

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

4281



190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

191202

4282



191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

4283



200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 91 OS.6233.27.2017 PRZEDSIĘBIORSTW

O HANDLOWE 

PRZEMYSŁAW 

OLEJNIK

WĄBIEWO, 26, 64-061 

KAMIENIEC 

POZNAŃSKI

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

05-01-2018 od 05-01-2018 do 

05-01-2028

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

4284



010413

010481

010483

010485

010499

010504

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

020181

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499
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020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

040101

040102
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040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680
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050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904
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060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

4289



070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601
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070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313
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080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113
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100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

4293



100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

4294



100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505
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170506

170507

170508

170603

170604

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180101

180104

180107

180109

180181

180203

180206

180207

180208

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

4296



190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001
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191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114
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200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200302

200303

200304

200306

200307

200399

f) Zestawienie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 1 , STAROSTWO POWIATOWE 

W PILE

4299



L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 2 01/2018 , STAROSTWO POWIATOWE 

W CHODZIEŻY

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 3 24/2018 Przedsiębiorstwo 

Usługowe Marciniak 

Rafał

66-015 Zielona Góra, ul. 

Przylep-Zakładowa 11/4

STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

Transport

kod odpadów

150101

150102

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 4 STAROSTWO 

POWIATOWE W 

KROTOSZYNIE

63-700 KROTOSZYN, ul. 

56 PUŁKU PIECHOTY 

WLKP. 10

 STAROSTA 

KROTOSZYŃSKI

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 5 Starostwo Powiatowe 

w Obornikach

Oborniki, ul. 11 listopada 

2A, 64-600 

STAROSTWO POWIATOWE 

W OBORNIKACH

Dział 7. Plany gospodarki odpadami

4300



a) Plan gospodarki odpadami dla województwa

Lp. Data przekazania do 

opiniowania przez 

Ministerstwo 

Środowiska

Data wydania opinii 

przez Ministerstwo  

Środowiska

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Data uchwalenia planu 

wojewódzkiego

znak uchwały

 -  1

 -  2

b) Plan gospodarki odpadami dla powiatów

Lp. Nazwa powiatu Rodzaj powiatu 

Z/G

Data 

przekazania do 

opiniowania 

przez zarząd 

województwa

Data wydania 

opinii przez 

zarząd 

województwa

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

 1 Z 05-12-2003 02-04-2004  - Powiat chodzieski P

 2 Z 29-03-2004 02-04-2004  - Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

P

 3 Z 05-04-2004 16-04-2004  - Powiat gnieźnieński P

 4 Z 24-05-2004 25-06-2004  - Powiat gostyński P

 5 Z 07-10-2003 27-11-2003  - Powiat grodziski N

 6 Z 18-12-2003 09-01-2004  - Powiat grodziski P

 7 Z 24-10-2003 27-11-2003  - Powiat jarociński P
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 8 Z 28-01-2004 06-02-2004  - Powiat kępiński P

 9 Z 21-11-2003 16-12-2003  - Powiat kępiński N

 10 Z 03-02-2004 26-03-2004  - Powiat kolski P

 11 Z 16-06-2003 02-04-2004  - Powiat koniński P

 12 Z 2002 - Powiat kościański

 13 Z 25-11-2003 23-12-2003  - Powiat kościański P

 14 Z 05-12-2003 06-02-2004  - Powiat krotoszyński P

 15 G 18-11-2003 16-12-2003  - Powiat m.Kalisz P

 16 G 14-04-2004 14-05-2004  - Powiat m.Kalisz P

 17 G 29-03-2004 02-04-2004  - Powiat m.Konin P

 18 G 01-03-2004 26-03-2004  - Powiat m.Leszno P

 19 G 13-08-2002 03-10-2003  - Powiat m.Leszno P

 20 G 27-05-2004 18-06-2004  - Powiat m.Poznań P

 21 Z 18-12-2003 13-02-2004  - Powiat międzychodzki P

 22 Z 19-02-2004 05-03-2004  - Powiat nowotomyski P

 23 Z 07-04-2004 07-05-2004  - Powiat obornicki P

 24 Z 02-12-2003 06-02-2004  - Powiat ostrowski P

 25 Z 19-09-2003 24-10-2003  - Powiat pleszewski N

 26 Z 10-12-2003 16-12-2003  - Powiat pleszewski P

 27 Z 25-05-2004 25-06-2004  - Powiat poznański P

 28 Z 01-09-2003 13-10-2003  - Powiat rawicki P

4302



 29 Z 17-11-2003 16-12-2003  - Powiat słupecki N

 30 Z 09-01-2004 16-01-2004  - Powiat słupecki P

 31 Z 06-01-2004 05-03-2004  - Powiat szamotulski P

 32 Z 10-10-2003 05-12-2003  - Powiat średzki N

 33 Z 09-12-2003 16-12-2003  - Powiat średzki P

 34 Z 09-12-2003 06-02-2004  - Powiat śremski P

 35 Z 16-10-2003 05-12-2003  - Powiat turecki N

 36 Z 23-12-2003 25-02-2004  - Powiat wągrowiecki P

 37 Z 31-10-2003 16-01-2004  - Powiat wolsztyński P

 38 Z 31-10-2003 16-01-2004  - Powiat wrzesiński P

 39 Z 06-11-2003 05-12-2003  - Powiat złotowski P

c) Plan gospodarki odpadami dla gmin

Lp. Nazwa powiatu Nazwa gminy Rodzaj gminy 

M/MW/W

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Data wydania 

opinii przez 

zarząd 

województwa

Data 

przekazania do 

opiniowania 

przez zarząd 

województwa

Rodzaj 

planu 

gminnego 

IG/ZG

 1 Powiat chodzieski Budzyń W 20-07-2004 06-09-2004  - IGP

 2 Powiat chodzieski Chodzież W 15-07-2004 06-09-2004  - IGP

 3 Powiat chodzieski Chodzież M 28-07-2004 06-09-2004  - IGP

 4 Powiat chodzieski Margonin MW 19-07-2004 06-09-2004  - IGP
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 5 Powiat chodzieski Margonin MW 18-02-2009 09-04-2009  - IGP

 6 Powiat chodzieski Szamocin MW 16-07-2004 06-09-2004  - IGP

 7 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Czarnków W 16-11-2009 14-01-2010  - IGP

 8 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Czarnków M  - IG

 9 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Czarnków W  - IG

 10 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Drawsko W 07-07-2004 20-08-2004  - IGP

 11 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Krzyż Wielkopolski MW 04-06-2004 18-06-2004  - IGP

 12 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Krzyż Wielkopolski MW 22-10-2010  - IG

 13 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Lubasz W 04-06-2004 18-06-2004  - IGP

 14 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Połajewo W 12-02-2007 29-03-2007  - IGP

 15 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Trzcianka MW 17-08-2004 20-08-2004  - IGP

 16 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Trzcianka MW 18-02-2009 09-04-2009  - IGP

 17 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Wieleń MW 07-09-2010 22-10-2010  - IGP

 18 Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki

Wieleń MW 24-08-2007 18-10-2007  - IGP

 19 Powiat gnieźnieński Czerniejewo MW 07-12-2004 17-12-2004  - IGP

 20 Powiat gnieźnieński Gniezno M 10-12-2004 31-12-2004  - IGP

 21 Powiat gnieźnieński Gniezno W 10-12-2004 31-12-2004  - IGP

 22 Powiat gnieźnieński Kiszkowo W 10-12-2004 17-12-2004  - IGP

 23 Powiat gnieźnieński Kłecko MW 29-03-2006 27-04-2006  - IGP
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 24 Powiat gnieźnieński Łubowo W 10-12-2004 17-12-2004  - IGP

 25 Powiat gnieźnieński Mieleszyn W 06-09-2004 17-12-2004  - IGN

 26 Powiat gnieźnieński Niechanowo W 17-12-2004 31-12-2004  - IGP

 27 Powiat gnieźnieński Trzemeszno MW 20-12-2004 31-12-2004  - IGP

 28 Powiat gnieźnieński Witkowo MW 18-06-2004 25-06-2004  - IGP

 29 Powiat gnieźnieński Witkowo MW 02-08-2010 30-09-2010  - IGP

 30 Powiat gostyński Borek Wielkopolski MW 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 31 Powiat gostyński Borek Wielkopolski MW 15-10-2004 26-11-2004  - IGP

 32 Powiat gostyński Gostyń MW 23-02-2005 11-03-2005  - IGP

 33 Powiat gostyński Gostyń MW 15-09-2010 22-10-2010  - IGP

 34 Powiat gostyński Gostyń MW 15-09-2010 22-10-2010  - IGP

 35 Powiat gostyński Krobia MW 27-09-2004 14-10-2004  - IGP

 36 Powiat gostyński Pępowo W 14-07-2004 06-09-2004  - IGP

 37 Powiat gostyński Piaski W 03-12-2004 03-12-2004  - IGP

 38 Powiat gostyński Piaski W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 39 Powiat gostyński Piaski W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 40 Powiat gostyński Piaski W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 41 Powiat gostyński Pogorzela MW 16-08-2004 26-11-2004  - IGP

 42 Powiat gostyński Poniec MW 27-12-2004 11-02-2005  - IGP

 43 Powiat gostyński Poniec MW 14-05-2010 01-07-2010  - IGP

 44 Powiat grodziski Granowo W 03-03-2004 23-04-2004  - IGP
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 45 Powiat grodziski Grodzisk Wielkopolski MW 24-03-2004 14-05-2004  - IGP

 46 Powiat grodziski Kamieniec W 19-04-2004 18-06-2004  - IGP

 47 Powiat grodziski Rakoniewice MW 17-06-2004 06-08-2004  - IGP

 48 Powiat grodziski Wielichowo MW 02-08-2004 01-10-2004  - IGP

 49 Powiat jarociński Jaraczewo W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 50 Powiat jarociński Jaraczewo W 19-05-2004 18-06-2004  - IGP

 51 Powiat jarociński Jarocin MW 20-05-2004 18-06-2004  - IGP

 52 Powiat jarociński Jarocin MW 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 53 Powiat jarociński Kotlin W 15-10-2004 26-11-2004  - IGP

 54 Powiat jarociński Kotlin W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 55 Powiat jarociński Żerków MW  - IG

 56 Powiat jarociński Żerków MW 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 57 Powiat kaliski Blizanów W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 58 Powiat kaliski Blizanów W 15-04-2004 14-05-2004  - IGP

 59 Powiat kaliski Brzeziny W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 60 Powiat kaliski Brzeziny W 15-04-2004 14-05-2004  - IGP

 61 Powiat kaliski Ceków-Kolonia W 15-04-2004 14-05-2004  - IGP

 62 Powiat kaliski Ceków-Kolonia W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 63 Powiat kaliski Godziesze Wielkie W 15-04-2004 14-05-2004  - IGP

 64 Powiat kaliski Godziesze Wielkie W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 65 Powiat kaliski Koźminek W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP
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 66 Powiat kaliski Koźminek W 15-04-2004 14-05-2004  - IGP

 67 Powiat kaliski Lisków W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 68 Powiat kaliski Lisków W 15-04-2004 14-05-2004  - IGP

 69 Powiat kaliski Mycielin W 15-04-2004 14-05-2004  - IGP

 70 Powiat kaliski Mycielin W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 71 Powiat kaliski Opatówek W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 72 Powiat kaliski Opatówek W 15-04-2004 14-05-2004  - IGP

 73 Powiat kaliski Stawiszyn MW 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 74 Powiat kaliski Stawiszyn MW  - IG

 75 Powiat kaliski Szczytniki W  - IG

 76 Powiat kaliski Żelazków W  - IG

 77 Powiat kępiński Baranów W 17-02-2004 09-04-2004  - IGP

 78 Powiat kępiński Bralin W 28-05-2004 25-06-2004  - IGP

 79 Powiat kępiński Bralin W 05-03-2009 30-04-2009  - IGP

 80 Powiat kępiński Kępno MW 19-06-2009 27-07-2009  - IGP

 81 Powiat kępiński Kępno MW 03-06-2004 02-07-2004  - IGP

 82 Powiat kępiński Łęka Opatowska W 19-03-2010 06-05-2010  - IGP

 83 Powiat kępiński Łęka Opatowska W 06-05-2004 18-06-2004  - IGP

 84 Powiat kępiński Perzów W 18-06-2004 25-06-2004  - IGP

 85 Powiat kępiński Rychtal W 06-05-2004 18-06-2004  - IGP

 86 Powiat kępiński Trzcinica W 20-01-2009 12-03-2009  - IGP
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 87 Powiat kępiński Trzcinica W 06-05-2004 18-06-2004  - IGP

 88 Powiat kolski Babiak W 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 89 Powiat kolski Babiak W 24-01-2004 14-01-2004  - IGP

 90 Powiat kolski Chodów W 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 91 Powiat kolski Chodów W 24-11-2004 14-01-2004  - IGP

 92 Powiat kolski Dąbie MW 24-11-2004 14-01-2004  - IGP

 93 Powiat kolski Dąbie MW 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 94 Powiat kolski Grzegorzew W 24-11-2004 14-01-2004  - IGP

 95 Powiat kolski Grzegorzew W 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 96 Powiat kolski Kłodawa MW 24-11-2004 14-01-2004  - IGP

 97 Powiat kolski Kłodawa MW 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 98 Powiat kolski Koło W 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 99 Powiat kolski Koło M 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 100 Powiat kolski Koło W 24-11-2004 14-01-2004  - IGP

 101 Powiat kolski Koło M 24-11-2004 14-01-2004  - IGP

 102 Powiat kolski Kościelec W 24-11-2004 14-01-2004  - IGP

 103 Powiat kolski Kościelec W 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 104 Powiat kolski Olszówka W 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 105 Powiat kolski Olszówka W 24-11-2004 14-01-2004  - IGP

 106 Powiat kolski Osiek Mały W 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 107 Powiat kolski Osiek Mały W 24-11-2004 14-01-2004  - IGP
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 108 Powiat kolski Osiek Mały W 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 109 Powiat kolski Przedecz MW 12-02-2010 26-03-2010  - IGP

 110 Powiat kolski Przedecz MW 24-11-2004 14-01-2004  - IGP

 111 Powiat koniński Golina MW 24-06-2004 17-08-2004  - IGP

 112 Powiat koniński Grodziec W 24-06-2004 17-08-2004  - IGP

 113 Powiat koniński Kazimierz Biskupi W 24-06-2004 17-08-2004  - IGP

 114 Powiat koniński Kleczew MW 22-07-2004 17-09-2004  - IGP

 115 Powiat koniński Kramsk W 24-06-2004 17-08-2004  - IGP

 116 Powiat koniński Krzymów W 24-06-2004 17-08-2004  - IGP

 117 Powiat koniński Rychwał MW 24-06-2004 17-08-2004  - IGP

 118 Powiat koniński Rzgów W 24-06-2004 17-08-2004  - IGP

 119 Powiat koniński Skulsk W 18-08-2004 01-10-2004  - IGP

 120 Powiat koniński Sompolno MW 24-06-2004 17-08-2004  - IGP

 121 Powiat koniński Sompolno MW 06-01-2010 04-02-2010  - IGP

 122 Powiat koniński Stare Miasto W 24-06-2004 17-08-2004  - IGP

 123 Powiat koniński Ślesin MW 17-01-2004 07-04-2005  - IGP

 124 Powiat koniński Wierzbinek W 16-07-2004 20-08-2004  - IGP

 125 Powiat koniński Wilczyn W 24-05-2006 22-06-2006  - IGP

 126 Powiat kościański Czempiń MW 11-08-2004 01-10-2004  - IGP

 127 Powiat kościański Kościan M 07-05-2004 04-06-2004  - IGP

 128 Powiat kościański Kościan W 30-04-2004 18-06-2004  - IGP
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 129 Powiat kościański Krzywiń MW 30-06-2004 06-08-2004  - IGP

 130 Powiat kościański Śmigiel MW 28-10-2004 03-12-2004  - IGP

 131 Powiat krotoszyński Kobylin MW 10-05-2004 14-05-2004  - IGP

 132 Powiat krotoszyński Koźmin Wielkopolski MW 12-05-2004 04-06-2004  - IGP

 133 Powiat krotoszyński Krotoszyn MW 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 134 Powiat krotoszyński Krotoszyn MW 12-05-2004 14-05-2004  - IGP

 135 Powiat krotoszyński Rozdrażew W 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 136 Powiat krotoszyński Rozdrażew W 12-07-2004 24-09-2004  - IGP

 137 Powiat krotoszyński Sulmierzyce M 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 138 Powiat krotoszyński Sulmierzyce M 01-06-2004 02-07-2004  - IGP

 139 Powiat krotoszyński Zduny MW 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 140 Powiat krotoszyński Zduny MW 12-05-2004 14-05-2004  - IGP

 141 Powiat leszczyński Krzemieniewo W 29-07-2004 17-09-2004  - IGP

 142 Powiat leszczyński Lipno W 20-09-2004 22-10-2004  - IGP

 143 Powiat leszczyński Osieczna MW 29-07-2004 22-10-2004  - IGP

 144 Powiat leszczyński Rydzyna MW 19-08-2004 17-09-2004  - IGP

 145 Powiat leszczyński Święciechowa W 19-07-2004 06-09-2004  - IGP

 146 Powiat leszczyński Święciechowa W 20-08-2010 30-09-2010  - IGP

 147 Powiat leszczyński Wijewo W 20-08-2004 01-10-2004  - IGP

 148 Powiat leszczyński Włoszakowice W 03-02-2005 11-03-2005  - IGP

 149 Powiat międzychodzki Chrzypsko Wielkie W 12-07-2004 06-09-2004  - IGP

4310



 150 Powiat międzychodzki Kwilcz W 21-05-2004 02-07-2004  - IGP

 151 Powiat międzychodzki Międzychód MW 09-07-2009 06-08-2009  - IGP

 152 Powiat międzychodzki Międzychód MW 18-05-2004 25-06-2004  - IGP

 153 Powiat międzychodzki Międzychód MW 09-07-2009 06-08-2009  - IGP

 154 Powiat międzychodzki Sieraków MW 17-09-2004 22-10-2004  - IGP

 155 Powiat nowotomyski Kuślin W 09-09-2004 19-11-2004  - IGP

 156 Powiat nowotomyski Lwówek MW 17-09-2004 22-10-2004  - IGP

 157 Powiat nowotomyski Lwówek MW 20-05-2010 17-06-2010  - IGP

 158 Powiat nowotomyski Miedzichowo W 16-01-2009 12-03-2009  - IGP

 159 Powiat nowotomyski Miedzichowo W 20-07-2004 17-09-2004  - IGP

 160 Powiat nowotomyski Nowy Tomyśl MW 02-07-2004 20-08-2004  - IGP

 161 Powiat nowotomyski Opalenica MW 13-07-2004 06-09-2004  - IGP

 162 Powiat nowotomyski Opalenica MW 12-05-2009 09-07-2009  - IGP

 163 Powiat nowotomyski Zbąszyń MW 05-11-2004 17-12-2004  - IGP

 164 Powiat obornicki Oborniki MW 25-11-2004 14-01-2005  - IGP

 165 Powiat obornicki Rogoźno MW 25-02-2005 24-03-2005  - IGP

 166 Powiat obornicki Ryczywół W 28-09-2004 29-10-2004  - IGP

 167 Powiat obornicki Ryczywół W 17-11-2009 14-01-2010  - IGP

 168 Powiat ostrowski Nowe Skalmierzyce MW 17-06-2004 06-08-2004  - IGP

 169 Powiat ostrowski Odolanów MW 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 170 Powiat ostrowski Odolanów MW 01-07-2004 17-08-2004  - IGP
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 171 Powiat ostrowski Ostrów Wielkopolski M 28-06-2004 02-07-2004  - IGP

 172 Powiat ostrowski Ostrów Wielkopolski W 30-07-2004 06-09-2004  - IGP

 173 Powiat ostrowski Ostrów Wielkopolski W 05-07-2010 23-08-2010  - IGP

 174 Powiat ostrowski Przygodzice W 07-06-2004 02-07-2004  - IGP

 175 Powiat ostrowski Przygodzice W 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 176 Powiat ostrowski Raszków MW 19-05-2004 25-06-2004  - IGP

 177 Powiat ostrowski Sieroszewice W 21-06-2004 17-08-2004  - IGP

 178 Powiat ostrowski Sośnie W 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 179 Powiat ostrowski Sośnie W 26-07-2004  - IG

 180 Powiat ostrzeszowski Czajków W 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 181 Powiat ostrzeszowski Czajków W 31-05-2004 02-07-2004  - IGP

 182 Powiat ostrzeszowski Doruchów W 04-10-2004 03-12-2004  - IGP

 183 Powiat ostrzeszowski Grabów nad Prosną MW 31-05-2004 02-07-2004  - IGP

 184 Powiat ostrzeszowski Grabów nad Prosną MW 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 185 Powiat ostrzeszowski Kobyla Góra W 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 186 Powiat ostrzeszowski Kobyla Góra W 03-11-2004 10-12-2004  - IGP

 187 Powiat ostrzeszowski Kraszewice W 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 188 Powiat ostrzeszowski Kraszewice W 15-06-2004 06-08-2004  - IGP

 189 Powiat ostrzeszowski Mikstat MW 07-02-2005 11-03-2005  - IGP

 190 Powiat ostrzeszowski Ostrzeszów MW 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 191 Powiat ostrzeszowski Ostrzeszów MW 31-05-2004 02-07-2004  - IGP
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 192 Powiat pilski Białośliwie W 11-08-2004 17-09-2004  - IGP

 193 Powiat pilski Kaczory W 07-06-2004 06-09-2004  - IGP

 194 Powiat pilski Kaczory W 02-02-2010 18-03-2010  - IGP

 195 Powiat pilski Łobżenica MW 06-08-2004 17-09-2004  - IGP

 196 Powiat pilski Miasteczko Krajeńskie W 07-09-2010 22-10-2010  - IGP

 197 Powiat pilski Miasteczko Krajeńskie W 19-05-2006 22-06-2006  - IGP

 198 Powiat pilski Piła M  - IG

 199 Powiat pilski Piła M 26-03-2010 20-05-2010  - IGP

 200 Powiat pilski Szydłowo W 11-10-2010  - IG

 201 Powiat pilski Szydłowo W 20-10-2004 05-11-2004  - IGP

 202 Powiat pilski Ujście MW 11-10-2004 05-11-2004  - IGP

 203 Powiat pilski Wyrzysk MW 27-04-2009 28-05-2009  - IGP

 204 Powiat pilski Wyrzysk MW 09-08-2004 17-09-2004  - IGP

 205 Powiat pilski Wysoka MW 07-08-2006 31-08-2006  - IGP

 206 Powiat pilski Wysoka MW 08-04-2009 21-05-2009  - IGP

 207 Powiat pleszewski Chocz W 21-06-2004 06-08-2004  - IGP

 208 Powiat pleszewski Chocz W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 209 Powiat pleszewski Czermin W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 210 Powiat pleszewski Czermin W 15-11-2005 24-11-2005  - IGP

 211 Powiat pleszewski Dobrzyca W 11-05-2004 18-06-2004  - IGP

 212 Powiat pleszewski Dobrzyca W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP
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 213 Powiat pleszewski Gizałki W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 214 Powiat pleszewski Gizałki W 28-05-2004 25-06-2004  - IGP

 215 Powiat pleszewski Gołuchów W 14-04-2004 14-05-2004  - IGP

 216 Powiat pleszewski Gołuchów W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 217 Powiat pleszewski Pleszew MW 12-12-2008 29-01-2009  - IGP

 218 Powiat pleszewski Pleszew MW 21-06-2004 06-09-2004  - IGP

 219 Powiat poznański Buk MW 04-06-2009 27-07-2009  - IGP

 220 Powiat poznański Buk MW 23-07-2004 14-10-2004  - IGP

 221 Powiat poznański Czerwonak W 14-09-2004 14-10-2004  - IGP

 222 Powiat poznański Dopiewo W 29-10-2004 17-12-2004  - IGP

 223 Powiat poznański Kleszczewo W 21-07-2004 17-09-2004  - IGP

 224 Powiat poznański Komorniki W 11-08-2004 06-09-2004  - IGP

 225 Powiat poznański Kostrzyn MW 19-11-2004 31-12-2004  - IGP

 226 Powiat poznański Kórnik MW 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 227 Powiat poznański Kórnik MW 21-01-2005 25-02-2005  - IGP

 228 Powiat poznański Luboń M 14-06-2004 06-08-2004  - IGP

 229 Powiat poznański Mosina MW 24-08-2004 11-10-2004  - IGP

 230 Powiat poznański Murowana Goślina MW 16-09-2004 29-10-2004  - IGP

 231 Powiat poznański Murowana Goślina MW 12-05-2009 09-07-2009  - IGP

 232 Powiat poznański Pobiedziska MW 29-04-2005 25-05-2005  - IGP

 233 Powiat poznański Puszczykowo M 21-02-2006 16-03-2006  - IGP
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 234 Powiat poznański Rokietnica W 27-10-2004 14-01-2005  - IGP

 235 Powiat poznański Stęszew MW 23-09-2004 29-10-2004  - IGP

 236 Powiat poznański Suchy Las W 10-12-2004 21-01-2005  - IGP

 237 Powiat poznański Swarzędz MW 01-09-2004 17-09-2004  - IGP

 238 Powiat poznański Tarnowo Podgórne W 06-05-2004 25-06-2004  - IGP

 239 Powiat poznański Tarnowo Podgórne W 23-03-2010 06-05-2010  - IGP

 240 Powiat rawicki Bojanowo MW 19-07-2004 17-09-2004  - IGP

 241 Powiat rawicki Jutrosin MW 29-11-2005 30-12-2004  - IGP

 242 Powiat rawicki Pakosław W 15-11-2005 01-12-2005  - IGP

 243 Powiat rawicki Rawicz MW 27-12-2004 11-02-2005  - IGP

 244 Powiat słupecki Lądek W 09-09-2004 22-10-2004  - IGP

 245 Powiat słupecki Orchowo W 19-08-2004 11-10-2004  - IGP

 246 Powiat słupecki Ostrowite W 12-08-2004 06-09-2004  - IGP

 247 Powiat słupecki Powidz W 11-05-2004 25-06-2004  - IGP

 248 Powiat słupecki Słupca M 26-04-2004 18-06-2004  - IGP

 249 Powiat słupecki Słupca W 09-08-2004 01-10-2004  - IGP

 250 Powiat słupecki Strzałkowo W 18-04-2006 25-05-2006  - IGP

 251 Powiat słupecki Zagórów MW  - IG

 252 Powiat szamotulski Duszniki W 20-09-2004 10-12-2004  - IGP

 253 Powiat szamotulski Duszniki W 10-12-2008 29-01-2009  - IGP

 254 Powiat szamotulski Kaźmierz W 25-06-2004 17-08-2004  - IGP
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 255 Powiat szamotulski Kaźmierz W 11-08-2010 30-09-2010  - IGP

 256 Powiat szamotulski Obrzycko W 17-06-2004 06-08-2004  - IGP

 257 Powiat szamotulski Obrzycko M 18-11-2004 31-12-2004  - IGP

 258 Powiat szamotulski Ostroróg MW 23-05-2005 26-08-2005  - IGP

 259 Powiat szamotulski Pniewy MW 23-07-2004 10-09-2004  - IGP

 260 Powiat szamotulski Szamotuły MW 20-10-2004 26-11-2004  - IGP

 261 Powiat szamotulski Wronki MW 17-06-2004 25-06-2004  - IGP

 262 Powiat szamotulski Wronki MW 01-09-2010 22-10-2010  - IGP

 263 Powiat średzki Dominowo W 08-06-2004 02-07-2004  - IGP

 264 Powiat średzki Dominowo W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 265 Powiat średzki Krzykosy W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 266 Powiat średzki Krzykosy W 19-05-2004 02-07-2004  - IGP

 267 Powiat średzki Nowe Miasto nad Wartą W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 268 Powiat średzki Nowe Miasto nad Wartą W 07-06-2004 02-07-2004  - IGP

 269 Powiat średzki Środa Wielkopolska MW 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 270 Powiat średzki Środa Wielkopolska MW 20-11-2004 14-01-2004  - IGP

 271 Powiat średzki Zaniemyśl W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 272 Powiat średzki Zaniemyśl W 14-04-2004 18-06-2004  - IGP

 273 Powiat śremski Brodnica W 06-07-2004 20-08-2004  - IGP

 274 Powiat śremski Dolsk MW 07-09-2004 14-10-2004  - IGP

 275 Powiat śremski Książ Wielkopolski MW 17-08-2004 22-10-2004  - IGP
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 276 Powiat śremski Książ Wielkopolski MW 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 277 Powiat śremski Śrem MW 10-11-2004 31-12-2004  - IGP

 278 Powiat turecki Brudzew W 02-08-2004 22-10-2004  - IGP

 279 Powiat turecki Brudzew W 15-09-2009 12-11-2009  - IGP

 280 Powiat turecki Dobra MW 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 281 Powiat turecki Dobra MW 14-04-2004 14-05-2004  - IGP

 282 Powiat turecki Kawęczyn W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 283 Powiat turecki Kawęczyn W 14-04-2004 14-05-2004  - IGP

 284 Powiat turecki Malanów W 14-04-2004 14-05-2004  - IGP

 285 Powiat turecki Malanów W 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 286 Powiat turecki Przykona W  - IG

 287 Powiat turecki Tuliszków MW 13-02-2009 27-03-2009  - IGP

 288 Powiat turecki Tuliszków MW 14-04-2004 14-05-2004  - IGP

 289 Powiat turecki Turek W 09-04-2004 21-05-2004  - IGP

 290 Powiat turecki Turek W 16-02-2009 09-04-2009  - IGP

 291 Powiat turecki Władysławów W 26-07-2004 14-10-2004  - IGP

 292 Powiat wągrowiecki Damasławek W 23-06-2004 06-09-2004  - IGP

 293 Powiat wągrowiecki Gołańcz MW 07-06-2004 02-07-2004  - IGP

 294 Powiat wągrowiecki Mieścisko W 24-06-2004 06-08-2004  - IGP

 295 Powiat wągrowiecki Skoki MW 10-12-2004 21-01-2005  - IGP

 296 Powiat wągrowiecki Wapno W 03-06-2004 25-06-2004  - IGP
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 297 Powiat wągrowiecki Wągrowiec M 21-10-2004 19-11-2004  - IGP

 298 Powiat wągrowiecki Wągrowiec W 06-09-2004 14-10-2004  - IGP

 299 Powiat wolsztyński Przemęt W 20-05-2004 25-06-2004  - IGP

 300 Powiat wolsztyński Siedlec W 20-05-2004 25-06-2004  - IGP

 301 Powiat wolsztyński Wolsztyn MW 20-05-2004 25-06-2004  - IGP

 302 Powiat wrzesiński Kołaczkowo W 17-06-2004 25-06-2004  - IGP

 303 Powiat wrzesiński Miłosław MW 24-02-2005 25-04-2005  - IGP

 304 Powiat wrzesiński Nekla MW 16-03-2004 09-04-2004  - IGP

 305 Powiat wrzesiński Pyzdry MW 16-11-2004 10-12-2004  - IGP

 306 Powiat wrzesiński Września MW 09-06-2004 18-06-2004  - IGP

 307 Powiat wrzesiński Września MW 22-02-2010 15-04-2010  - IGP

 308 Powiat złotowski Jastrowie MW 04-06-2004 18-06-2004  - IGP

 309 Powiat złotowski Krajenka MW 18-06-2004 06-08-2004  - IGP

 310 Powiat złotowski Krajenka MW 21-04-2010 17-06-2010  - IGP

 311 Powiat złotowski Lipka W 08-06-2004 18-06-2004  - IGP

 312 Powiat złotowski Okonek MW 14-06-2004 18-06-2004  - IGP

 313 Powiat złotowski Tarnówka W 14-06-2004 18-06-2004  - IGP

 314 Powiat złotowski Zakrzewo W 09-06-2004 18-06-2004  - IGP

 315 Powiat złotowski Złotów M 09-06-2004 18-06-2004  - IGP

 316 Powiat złotowski Złotów W 15-06-2004 18-06-2004  - IGP
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d) Sprawozdania z realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami

Lp. Nazwa powiatu Nazwa gminy Okres, którego   

dotyczy sprawozdanie             

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Data przedłożenia 

sprawozdania

Nazwa województwa

0 - 0 -

Dział 8. Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

a) Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem 

składowisk odpadów i spalarni lub współspalarni odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 1 Zakład mechaniczego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 4, 60-636 POZNAŃ  28 000,00000026577

Prasonożyca SIERRA 650LS

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.II.6233-90/11 06-05-2011 od 2011-05-06 do 2021-05-06 Prezydent miasta poznania

OS-II.6221.132.2016 02-09-2016 od 2016-09-02 do 2025-01-28 PREZYDENT MIASTA POZNANIA
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R12  541,9900

170405R12  547,8550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 2 Termiczne spalanie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ALEJA 1000-LECIA  2, 62-650 KŁODAWA000041714

Kocioł 5- 11,63 MW, Kocioł 4-5,97 MW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-210/10 02-12-2010 od 2010-12-02 do 2020-12-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OŚ.6220.1.2015 05-02-2016 od 2016-06-05 do 2024-07-09 STAROSTA KOLSKI

OŚ.6220.3.2014 10-07-2014 od 2014-07-10 do 2014-07-09 Starosta Kolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  0,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 3 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szulec 40, 62-860 OPATÓWEK  500,00000373853

stacja demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.1.129.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.V-8.6620-117/07 28-08-2007 od 2007-08-28 do 2015-07-01 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  255,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 4 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26a, Dolnik, 77-430 Krajenka  1 000,00000472986

INSTALACJA BRYKIETOWANIA SŁOMY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.7.2016 16-03-2016 od 2016-03-16 do 2026-03-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/48/10 22-06-2010 od 2010-06-22 do 2020-06-15 STAROSTA ZŁOTOWSKI

OS.7635/48/10/1 09-08-2011 od 2011-08-09 do 2020-06-15 Starosta Złotowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  115,6800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 5 Instalacja do fermentacji odpadów 

organicznych selektywnie zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

52, KUCHARY, 63-322 GOŁUCHÓW  3 500,00001239045

Oczyszczalnia ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.106.2011 07-05-2012 od 2012-05-07 do 2022-05-06 Marszałek Woj. wlkp.

OS.6233.2.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 do 2026-03-13 STAROSTWO PLESZEWSKIE

SR-KA-II-3/6620/8/02 12-07-2002 od 2002-07-12 do 2012-05-07 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020305R3  275,3000  13,8000

020601R3  16,0000

190805R3  751,6000  95,9000

190809R3  26,6000

190814R3  250,0000  60,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 6 Instalacja do wtórnego wytopu metali 

nieżelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBODRZYCKA 61, 61-249 POZNAŃ  3 500,00001295836

Wirówka
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-1.7222.28.2014 03-09-2014 od 2014-09-03 do 2017-12-03 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.312.2014 03-02-2015 od 2015-02-03 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  598,4900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 7 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIASTOWSKA 105, 63-500 

OSTRZESZÓW

 4 400,00001347177

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW STRZEGOWA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

B¦.6233.01.2018 04-01-2018 od 2018-01-04 do 2026-11-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

B¦.6233.18.2016 09-12-2016 od 2016-12-09 do 2026-11-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS.6233.36.2014 22-01-2015 od 2015-01-22 do 2024-12-31 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070699R3  656,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 8 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIASTOWSKA 105, 63-500 

OSTRZESZÓW

 4 400,00001347177

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW STRZEGOWA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

B¦.6233.01.2018 04-01-2018 od 2018-01-04 do 2026-11-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

B¦.6233.18.2016 09-12-2016 od 2016-12-09 do 2026-11-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS.6233.36.2014 22-01-2015 od 2015-01-22 do 2024-12-31 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R3  2 556,0000  132,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 9 PIEC INDUKCYJNY 

TYGLOWY-SIECIOWY

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MAYA  1, 61-372 POZNAŃ  29 040,00001391824

INSTALACJA DO ODLEWANIA METALI 

ŻELAZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II.7222.50.2017 04-09-2018 od 2018-09-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  1 352,6400

120102R4  24,4000

170401R4  1,8640

170405R4  3 200,7350

191202R4  164,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 10 INSTALACJA PRAŻENIA GIPSU 

SYNTETYCZNEGO

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 153, Konin  38 000,00001412101

INSTALACJA PRAŻENIA GIPSU 

SYNTETYCZNEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6221.11.2015 12-01-2016 od 2016-01-12 do 2023-06-26 PREZYDENT MIASTA KONINA

Oś.6221.12.2013 29-10-2013 od 2013-10-29 do 2023-06-26 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.6221.2.2013 08-02-2013 od 2013-02-08 do 2019-11-13 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.6221.5.2013 26-06-2013 od 2013-06-26 do 2023-06-26 PREZYDENT MIASTA KONINA

Ś.6221.5.2013 26-06-2013 od 2013-06-26 do 2023-06-26 Prezydent Miasta Konina

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4325



100105R5  37 515,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 11 INNA (KOCIOŁ PAROWY 

WYSOKOPRĘŻNY 

PŁOMIENICO-PŁOMIENIÓWKOWY 

ERM 4,1-1,0 SEFAKO

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 2, MIĘDZYCHÓD - 

BIELSKO, 64-400 MIĘDZYCHÓD

 2 600,00003141221

INSTALACJA ENERGETYCZNA LINII 

PRODUKCYJNEJ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.1.2016 21-07-2008 od 2008-07-21 do 2026-12-31 Starosta Międzychodzki

OS.6233.5.2013 25-06-2013 od 2013-06-25 do 2023-06-30 Starosta Międzychodzki

OS-7615/4/09 08-12-2009 od 2009-12-08 do 2019-12-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  186,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 12 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 48, 62-510 KONIN  2 250,00003740370 00027

P.H.U. Ryszard Nowicki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.188.2014 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2015-01-22 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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SR.Ko-8.6620-20/05 12-01-2006 od 2006-01-12 do 2015-12-20 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  29,2900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 13 spalanie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Usługowa 22, 64-100 Leszno  1 500,00004107290

kotły wodne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GK-O.6221.3.2014 15-07-2014 od 2014-07-15 do 2020-07-31 Prezydent Miasta Leszna

GK-O.6233.8.2015 08-01-2016 od 2016-01-08 do 2026-01-07 URZĄD MIASTA LESZNA

GK-O-7660/4/10 19-08-2010 od 2010-08-19 do 2020-07-31 Prezydent Miasta Leszna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  451,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 14

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ROGOZIŃSKA 102, 62-100 WĄGROWIEC  10,00004610445

LINIA GARBOWANIA CHROMOWEGO
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.37.2014.OS3 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2022-10-31 starosta wągrowiecki

OS-6220.7.2012.OS3 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2022-10-31 Starosta Wągrowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040106R5  0,2400  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 15 kocioł grzewczy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JAGIELLOŃSKA 26, CHODZIEŻ, 64-800 

CHODZIEŹ

 50,00004610965

kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.8.2015.LE 28-08-2015 od 2015-08-28 do 2022-05-24 Starosta Chodzieski

OS.6233.22.2015.LE 28-08-2015 od 2015-08-28 do 2025-08-27 Starsota Chodzieski

OS.6233.3.2012.LE 27-02-2013 od 2013-02-27 do 2022-02-26 STAROSTA CHODZIESKI

OS.6620.5.2012.LE 28-05-2012 od 2012-05-28 do 2022-05-24 STAROSTA CHODZIESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  1,3250

170201R1  6,5500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 16 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JAGIELLOŃSKA 26, CHODZIEŻ, 64-800 

CHODZIEŹ

 10,00004610965

Młynek do produkcji granulatu styropianowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.8.2015.LE 28-08-2015 od 2015-08-28 do 2022-05-24 Starosta Chodzieski

OS.6233.22.2015.LE 28-08-2015 od 2015-08-28 do 2025-08-27 Starsota Chodzieski

OS.6233.3.2012.LE 27-02-2013 od 2013-02-27 do 2022-02-26 STAROSTA CHODZIESKI

OS.6620.5.2012.LE 28-05-2012 od 2012-05-28 do 2022-05-24 STAROSTA CHODZIESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170604R3  1,9900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 17

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GNIEŹNIEŃSKA 67, 62-100 

WĄGROWIEC

 1 600,00004630873

kotłownia kohlbach gruppe HKI-SMS kco moc 1500 

kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.3.2013.OS3 22-07-2013 od 2013-07-22 do 2016-12-31 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

OS.6220.6.2016.OS3 29-04-2016 od 2016-04-29 do 2016-12-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

4329



OS.6233.13.2017.OS3 25-09-2017 od 2017-09-25 do 2027-08-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6620.15.2016.OS3 02-01-2017 od 2017-01-02 do 2026-12-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.7647-84/06 ze zm. 07-03-2007 od 2007-03-07 do 2016-12-31 Starosta Wągrowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  135,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 18 kocioł opalany drewnem 600 kW typ 

KWM-600 hamech

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśna 6, Skórka, Krajenka004634902

kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R1  4,5000

030105R1  152,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 19 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1/2, Grójec, Środa Wlkp  100,00004771527

Młynek do rozdrabiania tworzyw sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ.6233.16.2011 22-09-1980 od 1980-09-22 Starosta Kościański

OS.6233.10.2016 25-04-2016 od 2016-04-25 do 2025-02-11 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6233.11.2011 11-10-2011 od 2011-10-11 do 2021-10-10 STAROSTA SREDZKI

OS.6233.47.2015 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-11 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R3  0,1000

070213R3  227,4230

120105R3  48,5550

150102R3  247,2060

160119R3  45,3720

191204R3  274,8650

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 20 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wschodnia dz.58/18, Swadzim,  6 000,00004793500

Instalacja do rozdrabniania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.1.10.2012 22-06-2012 od 2012-06-22 do 2022-06-21 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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DSR-II-2.7244.29.2015 07-08-2015 od 2015-08-07 do 2025-08-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170201R3  5 719,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 21 INSTALACJE DO WYKONYWANIA 

ODLEWÓW Z MOSIĄDZU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. NIZINNA 24, 61-424 POZNAŃ  30,00004822420

ODLEWNIA Z PIECEM WGŁĘBNYM O TYGLU 

GRAFITOWYM I STANOWISKAMI FORMOWANIA I 

WYBIJANIA ODLEWÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.OŚ/7662-66/06 23-05-2006 od 2006-05-23 do 2016-05-22 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.4.2016 07-04-2015 od 2015-04-08 do 2026-04-07 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  7,7900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 22 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. dz. 2/1, 2/2 , Zakrzewo,  168 960,00004828032

Kruszarka
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.11.2018 25-06-2018 od 2018-06-25 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.19.2016 11-08-2016 od 2016-08-11 do 2026-08-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.43.2015 30-09-2015 od 2015-09-30 do 2025-09-29 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.44.2018 25-06-2018 od 2018-06-25 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.50.2016 26-04-2017 od 2017-04-26 do 2027-04-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.74.2014 05-12-2014 od 2014-12-05 do 2017-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.101.2015.IX 30-12-2015 od 2015-12-30 do 2025-12-30 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.54.2012.IX 18-06-2012 od 2012-06-18 do 2022-06-18 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7648-14/09 23-06-2009 od 2009-06-23 do 2017-06-23 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.IX.7648-2/04 03-03-2004 od 2004-03-03 do 2012-12-31 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  1 630,6500

170102R5  420,0000

170107R5  50,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 23 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

ul. KÓRNICKA 54/62, 63-000 ŚRODA WLKP.  600,00004866831

INSTALACJA ROZDRABNIANIA TWORZYW 

SZTUCZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.13.2015 09-07-2015 od 2015-07-09 do 2025-07-08 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  122,3690

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 24 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

39, ROJĘCZYN, 64-130 RYDZYNA  400,00008019453

Linia do produkcji regranulatu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O.S.I. 7660-58/05 08-12-2005 od 2005-12-08 do 2015-12-08 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.20.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-12 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

OS.I.6233.5.2017 02-05-2017 od 2017-05-02 do 2025-01-12 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  264,5310
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 25 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIWONICKA 8A, 62-800 KALISZ  2 400,00008259447

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.194.2014 26-01-2015 od 2015-01-26 do 2025-01-25 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ka-3.6620-32/05 01-08-2005 od 2005-08-01 do 2012-07-22 wojewoda wlkp.

WSRK.6233.36.2015 03-06-2015 od 2015-06-03 do 2025-06-03 PREZYDENT MIASTA KALISZA

WSRK.7667-5/10 18-03-2010 od 2010-03-18 do 2021-03-18 Prezydent Miasta Kalisza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  19,4670

160106R12  6,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 26 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

23, Ruchenna, 62-600 Koło  12 000,00008273980

Instalacja do produkcji materiałów ściernych R5 i R3

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.123.2014 06-02-2015 od 2015-02-06 do 2025-02-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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OŚ.6233.18.2012 07-11-2012 od 2012-11-07 do 2022-11-06 Starosta Kolski

OŚ.6233.40.2014 25-03-2015 od 2015-03-25 do 2025-03-24 STAROSTA KOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160306R3  545,3400

101114R5  30,7600

120117R5  0,7240

120121R5  102,4800

120199R5  47,7300

160304R5  563,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 27 Hydrualiczno-elektryczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. S. Kamińskiego 21, 63-900 RAWICZ  20,00008339152

Prasa wulkanizacyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS>6233.22.2014 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2024-09-30 Starosta Rawicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R5  0,1800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 28 miejsce demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SKÓRZEWSKA 8, 62-081 

WYSOGOTOWO

 1 650,00008420167

Młynek do tworzyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.133.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.43.2015 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2025-01-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.II-2.6620-52/05 29-07-2005 od 2005-07-29 do 2015-07-29 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160119R12  37,3750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 29 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SKÓRZEWSKA 8, 62-081 

WYSOGOTOWO

 3 170,00008420167

stacja i miejsce demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.133.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.43.2015 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2025-01-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.II-2.6620-52/05 29-07-2005 od 2005-07-29 do 2015-07-29 WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  792,2280

160110R12  0,7790

160122R12  33,3170

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 30 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dęborzyce 11A, Dęborzyce, 62-561 

Pniewy

 100 000,00010438958

Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Os.6220.17.2013 18-10-2013 od 2013-10-18 do 2023-10-17 Starosta Szamotulski

OS.6233.19.2013 01-07-2013 od 2013-07-01 do 2023-06-30 Starosta Szamotulski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  14,3400

020304R3  23,0200

020380R3  425,5400

030105R3  46,5500

030181R3  152,8400

030182R3  57,5900
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030302R3  869,2000

070612R3  24,4900  0,0000

150101R3  2 880,1000

190503R3  2 033,9200

190801R3  92,5080

190805R3  38 550,6300  7 710,1260

190902R3  222,6500

190905R3  10,5600

200108R3  1 381,0100

200199R3  237,2000

200307R3  10,0000

200399R3  239,2100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 31 Instalacja do produkcji biogazu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dęborzyce 11A, Dęborzyce, 62-561 

Pniewy

 100 000,00010438958

Pryzma energetyczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Os.6220.17.2013 18-10-2013 od 2013-10-18 do 2023-10-17 Starosta Szamotulski

OS.6233.19.2013 01-07-2013 od 2013-07-01 do 2023-06-30 Starosta Szamotulski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  19,2000

020303R3  8,1800

020304R3  257,3980

020380R3  544,9600

030302R3  1 360,7200

150101R3  311,5000

190503R3  8 002,1600

190801R3  173,9440

190805R3  82 448,0000  16 489,6000

190901R3  5,5200

200108R3  1 597,9700

200199R3  270,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 32 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dęborzyce 11A, Dęborzyce, 62-561 

Pniewy

 60 000,00010438958

Utwardzanie dróg i placów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Os.6220.17.2013 18-10-2013 od 2013-10-18 do 2023-10-17 Starosta Szamotulski
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OS.6233.19.2013 01-07-2013 od 2013-07-01 do 2023-06-30 Starosta Szamotulski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  1 334,2200

190112R5  12 657,3200

190114R5  7 364,2100

190307R5  194,7200

190802R5  336,2840

191209R5  967,3000

200303R5  2 703,5600

200306R5  62,5400  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 33 zakład mechanicznego przetwarzana 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al.Prym. Wyszyńskiego 1a,  10 000,00010676681

Wytwórnia Mas Asfaltowych AMMANN

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6233.11.2014 06-08-2014 od 2014-08-06 do 2024-08-05 STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPCY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  2 719,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 34 instalacja do regeneracji zużytych 

opon

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSTYŃSKA 51, 63-100 ŚREM  42 000,00010790193

LINIA BIEŻNIKOWANIA OPON

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2014 04-07-2014 od 2014-07-04 do 2024-07-03 Starosta Śremski

OS.6220.10.2015 11-01-2016 od 2016-01-11 do 2024-07-03 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.5.2016 28-07-2016 od 2016-07-28 do 2024-07-03 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6232.29.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 Starosta Śremski

OS.6233.20.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2022-12-19 Starosta Śremski

OS.6233.9.2011 21-06-2011 od 2011-06-21 do 2021-06-20 STAROSTA ŚREMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R3  221,9100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 35 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSTYŃSKA 51, 63-100 ŚREM  14 000,00010790193

Linia do czyszczenia stali

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.6220.1.2014 04-07-2014 od 2014-07-04 do 2024-07-03 Starosta Śremski

OS.6220.10.2015 11-01-2016 od 2016-01-11 do 2024-07-03 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.5.2016 28-07-2016 od 2016-07-28 do 2024-07-03 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6232.29.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 Starosta Śremski

OS.6233.20.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2022-12-19 Starosta Śremski

OS.6233.9.2011 21-06-2011 od 2011-06-21 do 2021-06-20 STAROSTA ŚREMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R12  1 931,2300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 36 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSTYŃSKA 51, 63-100 ŚREM  25 000,00010790193

Linia paliw alternatywnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2014 04-07-2014 od 2014-07-04 do 2024-07-03 Starosta Śremski

OS.6220.10.2015 11-01-2016 od 2016-01-11 do 2024-07-03 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.5.2016 28-07-2016 od 2016-07-28 do 2024-07-03 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6232.29.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 Starosta Śremski

OS.6233.20.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2022-12-19 Starosta Śremski

OS.6233.9.2011 21-06-2011 od 2011-06-21 do 2021-06-20 STAROSTA ŚREMSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R12  10 496,1600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 37 Instalacja do recyklingu zużytych 

opon

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSTYŃSKA 51, 63-100 ŚREM  16 000,00010790193

ZAKŁAD RECYKLINGU OPON

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2014 04-07-2014 od 2014-07-04 do 2024-07-03 Starosta Śremski

OS.6220.10.2015 11-01-2016 od 2016-01-11 do 2024-07-03 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.5.2016 28-07-2016 od 2016-07-28 do 2024-07-03 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6232.29.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 Starosta Śremski

OS.6233.20.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2022-12-19 Starosta Śremski

OS.6233.9.2011 21-06-2011 od 2011-06-21 do 2021-06-20 STAROSTA ŚREMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R3  7 253,1340
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 38

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. HUTNICZA 1, 62-510 KONIN  17 190,00011135378 00030

INSTALACJA ODOLEJANIA I NEUTRALIZACJI 

ŚCIEKÓW ZAKŁADU PRZETWÓRCZEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II.7222.15.2013 27-09-2013 od 2013-09-27 do 2021-11-28 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7623-211/10 28-11-2011 od 2011-11-28 do 2021-11-28 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-1.7222.302.2014 02-02-2015 od 2015-02-02 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-I.7222.34.2017 13-04-2018 od 2018-04-13 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110111D9  134,7250

110113D9  90,0000

120109D9  24,7420

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 39 PIECE DO PRZETOPU ZŁOMÓW 

ALUMINIOWYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. HUTNICZA 1, 62-510 KONIN  50 000,00011135378 00030

PIEC TOPIELNY GAZOWY 35T Nr 1 i Nr 2, PIT 35, 

4 indukcyjne piece topielne HAK 12
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II.7222.15.2013 27-09-2013 od 2013-09-27 do 2021-11-28 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7623-211/10 28-11-2011 od 2011-11-28 do 2021-11-28 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-1.7222.302.2014 02-02-2015 od 2015-02-02 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-I.7222.34.2017 13-04-2018 od 2018-04-13 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  615,5200

120104R4  3 045,0350

160118R4  96,7120

170402R4  16 996,0530

191002R4  133,2570

191203R4  643,8260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 40 Spalarnia - Kocioł do wytwarzania 

ciepła technologicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SŁONECZNA 29, 62-200 GNIEZNO  8 970,00011965192

kocioł na biomasę MAWERA firmy VIESSMANN

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6222.02.2015 30-06-2015 od 2015-06-30 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI
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St.Gn. 6233.29.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 do 2024-01-06 Starosta Gnieźnieński

ST.Gn.OS 

7610/57/1/2006

03-07-2006 od 2006-07-03 do 2016-06-30 Starosta Gnieźnieński

ST.Gn.OS 

7610/57/2/2006-I

03-07-2006 od 2006-07-03 do 2016-03-31 Starosta Gnieźnieński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1 710,9300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 41 termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GNIEŹNIEŃSKA 4, 62-240 TRZEMESZNO  10 000,00012455903

Instalacja do produkcji wełny mineralnej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS 7610/107/2009 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2019-11-30 STAROSTWO GNIEŹNIEŃSKIE

OS.6220.02.2014 03-12-2014 od 2014-12-03 Starosta Gnieźnieński

OS.6220.7.2012 06-07-2012 od 2012-07-06 do 2019-11-30 Starosta Gnieżnieński

OS.6222.02.2016 28-06-2016 od 2016-06-28 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

OS.6222.02.2016 28-06-2016 od 2016-06-28 Starosta gnieźnieński

OS.6233.52.2014 18-05-2015 od 2015-05-18 do 2025-05-17 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

OS.6233.56.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-11 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

OS.7610-107/2009/10 30-11-2010 od 2010-11-30 do 2019-11-30 STAROSTWO GNIEŹNIEŃSKIE

OS-VII-7648/1/2007 09-05-2008 od 2008-05-09 do 2017-01-31 STAROSTWO GNIEŹNIEŃSKIE
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101201R5  7 128,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 42

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GNIEŹNIEŃSKA 4, 62-240 TRZEMESZNO  5 000,00012455903

Rozdrabniacz - młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS 7610/107/2009 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2019-11-30 STAROSTWO GNIEŹNIEŃSKIE

OS.6220.02.2014 03-12-2014 od 2014-12-03 Starosta Gnieźnieński

OS.6220.7.2012 06-07-2012 od 2012-07-06 do 2019-11-30 Starosta Gnieżnieński

OS.6222.02.2016 28-06-2016 od 2016-06-28 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

OS.6222.02.2016 28-06-2016 od 2016-06-28 Starosta gnieźnieński

OS.6233.52.2014 18-05-2015 od 2015-05-18 do 2025-05-17 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

OS.6233.56.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-11 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

OS.7610-107/2009/10 30-11-2010 od 2010-11-30 do 2019-11-30 STAROSTWO GNIEŹNIEŃSKIE

OS-VII-7648/1/2007 09-05-2008 od 2008-05-09 do 2017-01-31 STAROSTWO GNIEŹNIEŃSKIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101208R12  2 045,1000

4348



101299R12  16 666,2000

170604R12  1 671,9181

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 43 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZWIERZCHOWSKIEGO 11,  Poznań  9 600,00012859760

prasonożyca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6221.112.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-12-19 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R12  85,4710

170405R12  4 997,3370

200140R12  260,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 44

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. NAMYSŁOWSKA 7, BRALIN016058694

Kotłownia CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6220.1.2011 21-02-2011 od 2011-02-21 do 2021-02-20 STAROSTA KĘPIŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  16,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 45 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RABOWICKA 2, 62-020 SWARZĘDZ  7 000,00017264326 00008

DEMONTAŻ POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

57.2012 odpady 

komunalne

Prezydent Miasta Poznania

DSR.III.7623-81/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2016-07-24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7243.80.2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR_II-2.7222.111.2014 28-11-2006 od 2006-11-28 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.111.2014 25-02-2015 od 2015-02-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.57.2013 11-02-2014 od 2014-02-11 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Dopiewo

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Komorniki

RDR/CZO/039/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Burmistrz Gminy Mosiny

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Rokietnica

4350



RDR-15/2012 odpady 

komunalne

Burmistrz Gminy Kórnik

ROS.6233.5.20.2012 

odpady komu

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

SR.II-11.6600-51/05 28-07-2006 od 2006-07-28 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.V-2.6600-149/07 18-12-2007 od 2007-12-18 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

W¦.6233.77.2014.VII 30-10-2015 od 2015-10-30 do 2025-10-29 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.103.2017.I Starosta Poznański

WS.6233.43.2012.VII 13-07-2012 od 2012-07-13 do 2016-11-30 Starosta Poznański

WŚ.VII.7648-55/06 06-12-2006 od 2006-12-06 do 2016-11-30 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 413,0900

160106R12  71,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 46 elownicza

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gdyńska 131, Czerwonak  50 000,00017264326 00008

Linia sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.123.2013.VII 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2023-12-31 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.124.2013.VII 11-03-2014 od 2014-03-11 do 2024-03-11 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.54.2014.VII 29-07-2014 od 2014-07-29 do 2023-12-31 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  1 894,2140

030308R12  4 053,0600

150101R12  254,6670

150102R12  121,3150

200101R12  1 394,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 47 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RABOWICKA 2, 62-020 SWARZĘDZ  30 000,00017264326 00008

Linia sortująca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

57.2012 odpady 

komunalne

Prezydent Miasta Poznania

DSR.III.7623-81/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2016-07-24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7243.80.2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR_II-2.7222.111.2014 28-11-2006 od 2006-11-28 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.111.2014 25-02-2015 od 2015-02-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.57.2013 11-02-2014 od 2014-02-11 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Dopiewo
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RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Komorniki

RDR/CZO/039/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Burmistrz Gminy Mosiny

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Rokietnica

RDR-15/2012 odpady 

komunalne

Burmistrz Gminy Kórnik

ROS.6233.5.20.2012 

odpady komu

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

SR.II-11.6600-51/05 28-07-2006 od 2006-07-28 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.V-2.6600-149/07 18-12-2007 od 2007-12-18 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

W¦.6233.77.2014.VII 30-10-2015 od 2015-10-30 do 2025-10-29 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.103.2017.I Starosta Poznański

WS.6233.43.2012.VII 13-07-2012 od 2012-07-13 do 2016-11-30 Starosta Poznański

WŚ.VII.7648-55/06 06-12-2006 od 2006-12-06 do 2016-11-30 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R12  2 844,0000

150101R12  744,0000

150106R12  314,0400

200101R12  491,5000

4353



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 48 PRZETWARZANIE 

RĘCZNO-MECHANICZNE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RABOWICKA 2, 62-020 SWARZĘDZ017264326 00008

PACZKARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

57.2012 odpady 

komunalne

Prezydent Miasta Poznania

DSR.III.7623-81/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2016-07-24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7243.80.2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR_II-2.7222.111.2014 28-11-2006 od 2006-11-28 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.111.2014 25-02-2015 od 2015-02-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.57.2013 11-02-2014 od 2014-02-11 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Dopiewo

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Komorniki

RDR/CZO/039/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Burmistrz Gminy Mosiny

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Rokietnica

RDR-15/2012 odpady 

komunalne

Burmistrz Gminy Kórnik

ROS.6233.5.20.2012 

odpady komu

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

SR.II-11.6600-51/05 28-07-2006 od 2006-07-28 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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SR.V-2.6600-149/07 18-12-2007 od 2007-12-18 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

W¦.6233.77.2014.VII 30-10-2015 od 2015-10-30 do 2025-10-29 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.103.2017.I Starosta Poznański

WS.6233.43.2012.VII 13-07-2012 od 2012-07-13 do 2016-11-30 Starosta Poznański

WŚ.VII.7648-55/06 06-12-2006 od 2006-12-06 do 2016-11-30 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  2 466,6560

120102R12  2 505,2030

170405R12  593,0010

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 49 PRZETWARZANIE 

RĘCZNO-MECHANICZNE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RABOWICKA 2, 62-020 SWARZĘDZ017264326 00008

PRASONOZYCA, CIĘCIE TERMICZNE I PRZERÓB 

RĘCZNY ORAZ MECHANICZNY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

57.2012 odpady 

komunalne

Prezydent Miasta Poznania

DSR.III.7623-81/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2016-07-24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7243.80.2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR_II-2.7222.111.2014 28-11-2006 od 2006-11-28 WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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DSR-II-2.7222.111.2014 25-02-2015 od 2015-02-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.57.2013 11-02-2014 od 2014-02-11 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Dopiewo

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Komorniki

RDR/CZO/039/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Burmistrz Gminy Mosiny

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Rokietnica

RDR-15/2012 odpady 

komunalne

Burmistrz Gminy Kórnik

ROS.6233.5.20.2012 

odpady komu

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

SR.II-11.6600-51/05 28-07-2006 od 2006-07-28 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.V-2.6600-149/07 18-12-2007 od 2007-12-18 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

W¦.6233.77.2014.VII 30-10-2015 od 2015-10-30 do 2025-10-29 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.103.2017.I Starosta Poznański

WS.6233.43.2012.VII 13-07-2012 od 2012-07-13 do 2016-11-30 Starosta Poznański

WŚ.VII.7648-55/06 06-12-2006 od 2006-12-06 do 2016-11-30 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R12  1 532,7680

170405R12  625,6120

4356



191202R12  2 249,4700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 50 ZAKŁAD PRZETWARZANIA 

ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

ELEKTRYCZNEGO I 

ELEKTRONICZNEGO

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RABOWICKA 2, 62-020 SWARZĘDZ  36 600,00017264326 00008

PRZETWARZANIE ZSEIE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

57.2012 odpady 

komunalne

Prezydent Miasta Poznania

DSR.III.7623-81/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2016-07-24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7243.80.2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR_II-2.7222.111.2014 28-11-2006 od 2006-11-28 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.111.2014 25-02-2015 od 2015-02-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.57.2013 11-02-2014 od 2014-02-11 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Dopiewo

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Komorniki

RDR/CZO/039/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Burmistrz Gminy Mosiny

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Rokietnica

RDR-15/2012 odpady 

komunalne

Burmistrz Gminy Kórnik
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ROS.6233.5.20.2012 

odpady komu

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

SR.II-11.6600-51/05 28-07-2006 od 2006-07-28 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.V-2.6600-149/07 18-12-2007 od 2007-12-18 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

W¦.6233.77.2014.VII 30-10-2015 od 2015-10-30 do 2025-10-29 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.103.2017.I Starosta Poznański

WS.6233.43.2012.VII 13-07-2012 od 2012-07-13 do 2016-11-30 Starosta Poznański

WŚ.VII.7648-55/06 06-12-2006 od 2006-12-06 do 2016-11-30 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  0,1060

160214R12  36,0820

200136R12  6,1360

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 51 PRZERÓB ZŁOMU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RABOWICKA 2, 62-020 SWARZĘDZ  378 000,00017264326 00008

STRZEPIARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

57.2012 odpady 

komunalne

Prezydent Miasta Poznania

DSR.III.7623-81/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2016-07-24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

4358



DSR.VI.7243.80.2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR_II-2.7222.111.2014 28-11-2006 od 2006-11-28 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.111.2014 25-02-2015 od 2015-02-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.57.2013 11-02-2014 od 2014-02-11 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Dopiewo

RDR/CZO/039/2012 

odpady komun

Wójt Gminy Komorniki

RDR/CZO/039/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Burmistrz Gminy Mosiny

RDR/CZO/309/2012 

odpady komuna

Wójt Gminy Rokietnica

RDR-15/2012 odpady 

komunalne

Burmistrz Gminy Kórnik

ROS.6233.5.20.2012 

odpady komu

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

SR.II-11.6600-51/05 28-07-2006 od 2006-07-28 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.V-2.6600-149/07 18-12-2007 od 2007-12-18 do 2016-07-24 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

W¦.6233.77.2014.VII 30-10-2015 od 2015-10-30 do 2025-10-29 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.103.2017.I Starosta Poznański

WS.6233.43.2012.VII 13-07-2012 od 2012-07-13 do 2016-11-30 Starosta Poznański

WŚ.VII.7648-55/06 06-12-2006 od 2006-12-06 do 2016-11-30 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R12  63,2900

120101R12  5 594,3440

120102R12  7 916,9270

120103R12  465,0000

120104R12  6,3500

120113R12  72,0000

120199R12  55,2600

150104R12  14 072,0000

160117R12  30 106,8910

160118R12  56,7000

160216R12  34,3490

160304R12  157,0800

170201R12  40,4400

170402R12  160,2000

170405R12  36 188,7570

170407R12  921,2000

191202R12  3 794,5300

200140R12  437,2280

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4360



 52 fizyko-chemiczna 1C, GŁÓWIEW, 62-570 Stare Miasto  10 000,00017405910

instalcja do unieszkodliwiania odpadów 

ropopochodnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.79.2014 17-09-2014 od 2014-09-17 do 2024-09-16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.96.2012 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2022-12-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.IV-6.6600-33/07 19-10-2007 od 2007-10-19 do 2017-10-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130502D9  34,5000

130507D9  20,0000

130508D9  593,8200

190809D9  50,0700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 53

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1C, GŁÓWIEW, 62-570 Stare Miasto  3 500,00017405910

Urz±dzenie do płukanaia gruzu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.79.2014 17-09-2014 od 2014-09-17 do 2024-09-16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.96.2012 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2022-12-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.IV-6.6600-33/07 19-10-2007 od 2007-10-19 do 2017-10-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

4361



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170106R12  590,7000

170507R12  1 398,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 54 Instalacja do oczyszczania osadów 

zawierających substancje 

ropopochodne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JEDWABNICZA 2A, TUREK,  60 000,00017405910

Zakład Utylizacji Odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.7.2015 04-03-2015 od 2015-03-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.74.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.76.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.96.2014 04-02-2015 od 2015-02-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.47.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2023-01-21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.96.2012 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2022-12-05 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OŚ.6233.19.2012 STAROSTA TURECKI

OŚ.6233.8.2012 27-04-2012 od 2012-04-27 do 2021-05-20 STAROSTA TURECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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010504D9  23,4000

050109D9  444,3600

060503D9  557,0000

070581D9  31,9280

070612D9  24,0000

080112D9  58,4500

080114D9  40,4800

080116D9  50,9300

080118D9  13,5950

080199D9  9,5350

080202D9  2,0000

080299D9  17,9600

080308D9  2,6700

080414D9  65,5000

080416D9  0,1160

101114D9  0,3750

101314D9  49,0000

110111D9  11,2700

110112D9  3,7400

110114D9  56,8770

120109D9  72,0480
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120115D9  18,1520

120301D9  7,9780

130502D9  389,2500

130503D9  17,5300

130506D9  7,9700

130507D9  309,6760

130508D9  13 029,5510

130703D9  2,6400

130899D9  10,4430

160708D9  31,1200

161001D9  101,6390

161002D9  209,2530

170503D9  2 214,3400

190206D9  6,5750

190299D9  0,5000

190802D9  239,5320

190809D9  43,8630

190810D9  34,8200

190899D9  0,1150

190902D9  1,1300

190903D9  40,0000

4364



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 55 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JEDWABNICZA 2A, TUREK,  3 000,00017405910

Zakład Utylizacji Odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.7.2015 04-03-2015 od 2015-03-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.74.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.76.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.96.2014 04-02-2015 od 2015-02-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.47.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2023-01-21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.96.2012 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2022-12-05 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OŚ.6233.19.2012 STAROSTA TURECKI

OŚ.6233.8.2012 27-04-2012 od 2012-04-27 do 2021-05-20 STAROSTA TURECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020301R3  19,6500

190805R3  78,8500

4365



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 56 instalacjado unieszkodliwiania 

odpadów zawira±cych substancje 

ropochodne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JEDWABNICZA 2A, TUREK,  3 500,00017405910

Zkł±d Utylizacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.7.2015 04-03-2015 od 2015-03-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.74.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.76.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.96.2014 04-02-2015 od 2015-02-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.47.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2023-01-21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.96.2012 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2022-12-05 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OŚ.6233.19.2012 STAROSTA TURECKI

OŚ.6233.8.2012 27-04-2012 od 2012-04-27 do 2021-05-20 STAROSTA TURECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170106R12  540,0000

170507R12  1 257,6000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 57 kocioł wodny niskotemperaturowy 

binder usrf 1200

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski

021461762

centralne ogrzewanie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RPŚ.6230.5.2012 31-05-2012 od 2012-05-31 do 2022-05-30 starosta ostrowski

RPŚ.6233.48.2014 24-11-2014 od 2014-11-24 do 2024-11-23 Starosta Ostrowski

RPŚ.6233.7.2012 31-05-2012 od 2012-05-31 do 2022-05-30 Starosta Ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  779,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 58 Instalacja do produkcji tektury

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

2a, Tarnowski Młyn, 77-416 Tarnówka  22 800,00060071430

Instalacja do produkcji tektury

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.7635/10/2007/2015 02-03-2015 od 2015-03-02 do 2017-07-18 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/10-2/07 18-07-2007 od 2007-07-18 do 2017-07-18 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OŚ.7635/10/07/09 18-07-2009 od 2009-07-18 do 2017-07-18 Starosta Złotowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  4 065,9700

150101R3  11 873,7530

191201R3  676,7900

200101R3  162,7800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 59 Kocioł

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. TOWAROWA 4, 64-610 ROGOŹNO  5,00070631134

DRAGON-UNI UKS-N/M 300 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.V.2.6220.6.2016 25-08-2016 od 2016-08-25 do 2025-01-11 Starosta Obornicki

OS.V.6220.10.2012 16-07-2012 od 2012-07-16 do 2022-07-15 Starosta Obornicki

OS.V.6220.19.2013 15-11-2013 od 2013-11-15 do 2022-07-15 Starosta Obornicki

OS.V.6233.32.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-11 Starosta Obornicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  4,1500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 60 Instalacja do energetycznego spalania 

rozdrobnionych resztek drzewnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kujańska 10B, Złotów  900,00092531734

Zespół energetyczny EKOMAT - 500

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.5.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 do 2023-12-31 Starosta Złotowski

OS.6233.22.2013 22-01-2014 od 2014-01-22 do 2024-01-21 Starosta Złotowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  200,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 61 Instalacja do energetycznego spalania 

rozdrobnionych resztek drzewnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kujańska 10B, Złotów  900,00092531734

Zespół energetyczny EKOMAT - 950

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.5.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 do 2023-12-31 Starosta Złotowski

OS.6233.22.2013 22-01-2014 od 2014-01-22 do 2024-01-21 Starosta Złotowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4369



030105R1  300,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 62 instalacja do energetycznego spalania 

rozdrobnionych resztek drzewnych i 

drewna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

21, WYSOCZKA, 89-320 WYSOKA  800,00092531734

ZESPÓŁ ENERGETYCZNY EKOMAT-950

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.5.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 do 2023-12-31 Starosta Złotowski

OS.633.22.2013 22-01-2014 od 2014-01-22 do 2024-01-21 Starosta Złotowski

ŚR.6220.1.2016.IV 29-02-2016 od 2016-02-29 do 2022-04-10 Starosta Pilski

ŚR.6220.2.2012.IV 11-04-2012 od 2012-04-11 do 2022-04-10 STAROSTWO PILSKIE

ŚR.6220.20.2013.IV 17-12-2013 od 2013-12-17 do 2022-04-10 Starosta Pilski

ŚR.6220.35.2012.IV 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-12-17 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  350,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 63 instalacja do energetycznego spalania 

rozdrobnionych resztek drzewnych i 

drewna)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

21, WYSOCZKA, 89-320 WYSOKA  800,00092531734

ZESPÓŁ ENERGETYCZNY EKOMAT-950
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.5.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 do 2023-12-31 Starosta Złotowski

OS.633.22.2013 22-01-2014 od 2014-01-22 do 2024-01-21 Starosta Złotowski

ŚR.6220.1.2016.IV 29-02-2016 od 2016-02-29 do 2022-04-10 Starosta Pilski

ŚR.6220.2.2012.IV 11-04-2012 od 2012-04-11 do 2022-04-10 STAROSTWO PILSKIE

ŚR.6220.20.2013.IV 17-12-2013 od 2013-12-17 do 2022-04-10 Starosta Pilski

ŚR.6220.35.2012.IV 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-12-17 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  350,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 64 zakład mechnicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZA DWORCEM 8, 77-400 ZŁOTÓW  350,00140024495

INSTALACJA DO ODZYSKU ROZPUSZCZALNIKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.III.7623-49/08 28-02-2008 od 2008-02-28 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.66.2012 17-08-2012 od 2012-08-17 do 2018-02-28 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKIE

OS.6222.1.2014 18-03-2016 od 2016-03-18 do 2018-02-28 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

4371



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080312R2  223,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 65 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowcyh

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WAWELSKA 107, 64-920 PIŁA  140 000,00140505036

ZAKŁAD PRZEROBU STŁUCZKI SZKLANEJ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.6220.2.2016 09-05-2016 od 2016-05-09 do 2026-05-08 Starosta Pilski

ŚR.6233.54.2.2013.GLP 13-01-2014 od 2014-01-13 do 2024-01-12 Starosta Pilski

ŚR.6233.55.2.2013.GLP 13-01-2014 od 2014-01-13 do 2024-01-12 Starosta Pilski

ŚR.VIII.7650-1/14/07 05-11-2007 od 2007-11-05 do 2011-11-10 STAROSTA PILSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  167 603,1100

191205R5  299,2700

200102R5  153,6600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 66 instalacja do fermentacji odpadów 

organicznych selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płk. Jerzego Kleina 1, SKRZATUSZ, 

SZYDŁOWO

 33 580,00141192480

Biogazownia Skrzatusz / zbiornik fermentacyjny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR IV.7653-1/2/10 06-08-2010 od 2010-08-06 do 2020-08-06 STAROSTWO POWIATOWE W PILE

ŚR.6220.20.2014.GLP 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2025-01-18 STAROSTWO POWIATOWE W PILE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020203R3  506,2700

020204R3  1 534,7500  368,3400

020304R3  98,5220

020380R3  1 688,0200

020381R3  20,8350

020601R3  65,5800

020780R3  9 125,0000

190809R3  239,8000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 67 silosy węzla betoniarskiego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WROCŁAWSKA 190, 62-800 KALISZ  4 000,00141349437

WĘZEŁ BETONIARSKI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK.7664-5/05 05-04-2006 od 2006-04-05 do 2014-12-31 Prezydent Miasta Kalisza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 68 silosy węzła betoniarskiego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

80, Huta Szklana, 64-761 Krzyz Wlkp  14 000,00141349437

węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS 6220.17.2011.KB 30-01-2012 od 2012-01-30 do 2022-01-29 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

WSRK.6221.10.2015 07-05-2015 od 2015-05-07 do 2025-04-07 PREZYDENT MIASTA KALISZA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4374



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 69 termiczne przekształacanie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 35, SIERAKÓW  115 300,00142653031

Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6222.1.2015 24-02-2015 od 2015-02-24 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS.6222.4.2016 28-03-2017 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS.6233.12.2013 20-11-2013 od 2013-11-20 do 2023-12-01 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  4 238,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 70 termiczne przetapianie szkła

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 35, SIERAKÓW  115 300,00142653031

instalacja wytopu szkła powyżej 20 Mg/d

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6222.1.2015 24-02-2015 od 2015-02-24 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS.6222.4.2016 28-03-2017 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS.6233.12.2013 20-11-2013 od 2013-11-20 do 2023-12-01 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R5  37 237,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 71 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyczna , POZNAŃ,  Poznań  57 750,00142871207

Instalacja waloryzacji i mechanicznej obróbki 

odpadów w postaci żużli i popiołów paleniskowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.14.2015 21-12-2015 od 2015-12-21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.70.2017 27-10-2017 od 2017-10-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190112R12  55 731,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 72 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kossaka 150, 64-920 Piła  98 112,00147031179

Huta Szkła

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR.VI.7623-36/09 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2017-09-28 Wojewoda Wielkopolski

DSR-II-2.7243.10.2012 13-09-2012 od 2012-09-13 do 2022-09-12 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.Pi-1.6600-2/06 28-09-2007 od 2007-09-28 do 2017-09-28 Wojewoda Wielkopolski

SR.Pi-1.6600-9/06 28-09-2007 od 2007-09-28 do 2017-09-28 Wojewoda Wielkopolski

ŚR.6220.23.2012.GLP 22-08-2012 od 2012-08-22 do 2022-08-21 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191205R5  68,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 73 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kossaka 150, 64-920 Piła  17 800,00147031179

MRT System AB

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7623-36/09 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2017-09-28 Wojewoda Wielkopolski

DSR-II-2.7243.10.2012 13-09-2012 od 2012-09-13 do 2022-09-12 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.Pi-1.6600-2/06 28-09-2007 od 2007-09-28 do 2017-09-28 Wojewoda Wielkopolski

SR.Pi-1.6600-9/06 28-09-2007 od 2007-09-28 do 2017-09-28 Wojewoda Wielkopolski

ŚR.6220.23.2012.GLP 22-08-2012 od 2012-08-22 do 2022-08-21 Starosta Pilski

4377



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  272,7440

160303R12  692,1570

200121R12  18,5740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 74 Instalacja mechaniczna 

współistniejąca z piecem do prażenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1, Sułaszewo, 02-677 Margonin  960,00147353687

Granulownik

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.5.2013.LE 27-06-2013 od 2013-06-27 do 2023-06-26 Starosta Chodzieski

OS.I-7647-41/03 03-06-2003 od 2003-06-03 do 2013-06-30 Starostwa Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R12  125,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 75 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LIPOWA 2A, 63-800 GOSTYŃ  10 000,00230174710

INSTALACJA DO ODLEWANIA METALI

4378



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-1.7222.134.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.61.2012 18-01-2013 od 2007-12-07 do 2017-12-07 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.VII-10.6600-98/07 07-12-2007 od 2007-12-07 do 2017-12-07 WOJEWODA WLKP.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  10,8040

170405R4  604,1100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 76 Blok kogeneracyjny (kocioł i 

turbogenerator ORC) opalany biomasą

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grunwaldzka 74, 63-400 OSTRÓW 

WLKP.

 30 000,00250017863

Elektrociepłownia Ostrów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.76443-1/08 05-11-2008 od 2008-11-05 do 2016-06-27 Starosta Ostrowski

OŚ.76443-3/08 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2016-06-27 starosta ostrowski

RPŚ.6222.3.2013 19-12-2013 od 2013-12-19 do 2016-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6222.4.2011 29-09-2011 od 2011-09-29 do 2016-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4379



030101R1  2 645,5000

030105R1  17 227,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 77 Stacja demontarzu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

6D, Chojęcin Szum,  1 200,00250021994

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.16.2015 29-06-2015 od 2015-06-29 do 2024-09-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-7243.92.2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-29 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  336,3240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 78 KOTŁOWNIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

101 D, JANKÓW PIERWSZY, 62-814 

BLIZANÓW

250022309

KOCIOł O MOCY 1600 KW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.7671-1/10 11-02-2010 od 2010-02-11 do 2018-09-30 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

OŚ.6233.6.2015 11-02-2015 od 2015-02-11 do 2025-02-10 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU
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OŚ.6233.7.2016 14-11-2016 od 2016-11-14 do 2025-02-10 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

OŚ.7670-3/08 22-10-2008 od 2008-10-22 do 2018-09-30 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  480,0000

150103R1  410,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 79 sortowanie odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BAŻANCIA 1A, 62-800 KALISZ250024188

Linia sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK.6221.11.2013 05-03-2013 od 2013-03-05 do 2023-03-05 Prezydent Miasta Kalisza

WSRK.6221.19.2011 16-11-2011 od 2011-11-16 do 2021-11-16 prezydent miasta kalisza

WSRK.6221.23.2015 29-12-2015 od 2015-12-29 do 2025-12-29 PREZYDENT MIASTA KALISZA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  2 344,9400

4381



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 80 Inna (suszarnia)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 1, 63-700 

KROTOSZYN

 150,00250028476

Piec grzewczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.22.2016 28-10-2016 od 2016-10-28 do 2026-10-28 Starosta Krotoszyński

OŚ.7661/09/08 21-08-2008 od 2008-08-21 do 2018-08-21 Starosta Krotoszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  17,3300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 81 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

38, Niedźwiady,  5 400,00250029837

Linia sortownicza w hali segregacji odpadów 

zebranych selektywnie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

01.06.2012 (odbiór) 13-06-2012 od 2012-06-13 Urząd Miasta i gminy Tuliszków

3 (odbiór) 29-06-2012 od 2012-06-29 URZĄD GMINY LISKÓW

3/2012 (odbiór) 13-06-2012 od 2012-06-13 Urząd Gminy Chocz

5/2012 (odbiór) 04-06-2012 od 2012-06-04 URZĄD GMINY SIEROSZEWICE

4382



5/2012 (odbiór) 11-06-2012 od 2012-06-11 URZĄD GMINY BLIZANÓW

5/2012 (odbiór) 19-07-2012 od 2012-07-19 URZĄD GMINY KOŹMINEK

6/2012 (odbiór) 14-06-2012 od 2012-06-14 URZĄD GMINY MYCIELIN

6/2012 (odbiór) 12-07-2012 od 2012-07-12 URZĄD GMINY OPATÓWEK

6233.4.2012 (odbiór) 08-06-2012 od 2012-06-08 URZĄD MIASTA I GMINY STAWISZYN

7 (odbiór) 20-06-2012 od 2012-06-20 URZĄD GMINY CEKÓW KOL.

7/2012 (odbiór) 11-06-2012 od 2012-06-11 URZĄD GMINY ŻELAZKÓW

IOŚ.6233.4.2012(odbiór) 11-06-2012 od 2012-06-11 URZĄD GMINY SZCZYTNIKI

KZGRL.7.2013 (odbiór) 19-02-2013 od 2013-02-19 URZĄD MIASTA I GMINY MIEJSKA GÓRKA - KZGRL

KZGRL.7.2013 (odbiór) 19-02-2013 od 2013-02-19 URZĄD MIASTA I GMINY RAWICZ - KZGRL

OS.7670-1/06 ze zm. 25-01-2007 od 2007-01-25 do 2017-01-15 Starostwo Powiatowe w Kaliszu

OŚ.6220.5.2015 18-06-2015 od 2015-06-18 do 2014-03-20 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

OŚ.6233.8.2014 21-03-2014 od 2014-03-21 do 2014-03-20 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

RDR.7.W.2012 (odbiór) 03-07-2012 od 2012-07-03 Urzad Gminy Godziesze

RDR/005/2012 (odbiór) 13-05-2012 od 2012-06-13 Urzad Miasta i Gminy Rychwał

RG.7346.5.2012 (odbiór) 12-06-2012 od 2012-06-12 URZĄD MIASTA I GMINY NOWE SKALMIERZYCE

RgiRL.6233.4.2012 

(odbiór)

22-06-2012 od 2012-06-22 URZĄD GMINY BRZEZINY

RGOŚ.6234.5.2012 

(odbiór)

15-06-2012 od 2012-06-15 URZĄD GMINY GOŁUCHÓW

WSRK.7021.23.11.2012 

(odbiór)

15-06-2012 od 2012-06-15 URZĄD MIASTA KALISZ

4383



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  20,5500

150102R12  134,3900

150106R12  223,5300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 82 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZOSA KONIŃSKA 24, 62-820 

STAWISZYN

 1 100,00250036464

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.137.2013 22-04-2014 od 2014-04-22 do 2024-04-21 Marszałek Woj. Wlkp.

SR.KA-3.6620-26/05 08-07-2005 od 5005-07-08 do 2015-07-08 Wojewoda Wielkopolski

SR.V-3.6620-6/07 09-05-2007 od 2007-05-09 do 2015-07-08 wojewoda wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  49,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 83 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

37, JANISŁAWICE, 63-435 SOŚNIE  22 000,00250038026

RĘBAK

4384



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RPŚ.6233.9.2011 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-28 STAROSTA  OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R15  12 950,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 84 zakł±d mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, PISARZOWICE, KOBYLA GÓRA  43 200,00250038240

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

B¦.6233.12.2016 15-06-2016 od 2016-06-15 do 2026-06-14 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS7623/04/09 17-03-2009 od 2009-03-17 do 2018-12-31 STAROSTA OSTRZESZOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  525,7200

170107R12  1 368,7800

170181R12  476,2000

4385



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 85 zakład mechnicnzego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, PISARZOWICE, KOBYLA GÓRA  172 800,00250038240

wezeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

B¦.6233.12.2016 15-06-2016 od 2016-06-15 do 2026-06-14 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS7623/04/09 17-03-2009 od 2009-03-17 do 2018-12-31 STAROSTA OSTRZESZOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  18,6950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 86 termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CZAJKrW  173, 63-524 CZAJKÓW  1 200,00250049484

Pieco CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  350,0000

4386



150103R1  50,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 87

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

167, KRĄŻKOWY, 63-600 KĘPNO250050636

Kocioł UKS o mocy 250kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6220.3.2012 18-06-2012 od 2012-06-18 do 2022-06-17 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ-59/12 18-06-2012 od 2012-06-18 do 2022-06-17 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  50,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 88 KOTŁOWNIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KALISKA 42, 63-300 PLESZEW250051653

piec UKS 240/200

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OSo7647/2/10 28-01-2010 od 2010-01-28 do 2020-02-12 STAROSTA PLESZEWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4387



030105R1  228,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 89 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, LUBOMIERZ, 63-300 PLESZEW  1 000,00250059382

demontaż ręczny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II-2.7243.87.2014 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-10-12 Marszałek Woj. Wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  676,2310

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 90 energetyczne spalanie paliw

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9A, Wielki Buczek, 63-630 Rychtal250062533

Kocioł grzewczy MJ-5 o mocy 62 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  11,0000

4388



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 91 Zakład Produkcyjny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

41, Zajączków, 63-500 Ostrzeszów  8 000,00250067849

Pustaczarka PM-1

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.15.2013 18-09-2013 od 2013-09-18 do 2023-06-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS.7623/02/04 12-01-2004 od 2004-01-12 do 2013-06-30 Starosta Ostrzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100180R5  2 676,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 92 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PARKOWA 1, 63-520 GRABÓW  400,00250205240

STACJA DEMONTAZU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.12.2016 27-07-2016 od 2016-07-27 do 2026-07-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ka-3.6620-7/06 11-05-2006 od 2006-05-11 do 2016-05-11 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4389



160104R12  36,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 93 Instalacja grzewcza

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

24A, IGNACÓW, 63-507 KOBYLA GÓRA  100,00250218780

Kocioł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.38.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS.7623/10/05 25-05-2005 od 2005-05-25 do 2015-04-30 STAROSTA OSTRZESZOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  8,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 94 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1, PIASKI OPATOWIEC, 63-645 ŁĘKA 

OPATOWSKA

250293356

KOCIOŁ AZSO-100

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-53/09 08-06-2009 od 2009-06-08 do 2019-06-07 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4390



030105R1  7,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 95 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1, PIASKI OPATOWIEC, 63-645 ŁĘKA 

OPATOWSKA

250293356

KOCIOŁ AZSO-100

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-53/09 08-06-2009 od 2009-06-08 do 2019-06-07 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  2,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 96 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz  4 500,00250407038

Kruszarka Szczękowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7624-I-9/04;OŚ.7623-

11/04

05-11-2004 od 2004-11-05 do 2014-11-05

RPŚ.6233.10.2015 11-05-2015 od 2015-05-11 do 2025-05-10 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4391



170181R12  100,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 97 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁOWIECKA 59, 62-800 KALISZ  300,00250411330

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK 7667 - 19/07 31-12-2007 od 2007-12-31 do 2017-11-30 PREZYDENT MIASTA KALISZA

WSRK.6233.1.2016 15-01-2016 od 2016-01-15 do 2026-01-15 PREZYDENT MIASTA KALISZA

WSRK.6233.20.2016 30-05-2016 od 2016-05-30 do 2026-01-15 PREZYDENT MIASTA KALISZA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  131,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 98 Oczyszczalnia ścieków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FABRYCZNA 5, 63-300 PLESZEW  0,80250423184

Oczyszcalni ścieków w m. Zielona Łąka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.132.2011 02-07-2012 od 2012-07-02 do 2015-03-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-105/10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-03-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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DSR.VI.7623-31/08 09-06-2009 od 2009-06-09 do 2015-03-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

GK766/17/07 (kom.) 07-11-2007 od 2007-11-07 do 2017-11-07 Burmistrz M. i Gm. Pleszew

OS.6230.13.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2022-12-14 Starosta Pleszewski

OS.6232.1.2013 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2022-11-28 Starosta Pleszewski

OS.6232.52.2012 28-11-2012 od 2012-11-28 do 2022-11-28 Starosta Pleszewski

OS.6233.14.2014 18-06-2014 od 2014-06-18 do 2024-06-18 Starosta Pleszewski

OS.6233.15.2014 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-16 Starosta Pleszewski

OS.6233.23.2014 07-10-2014 od 2014-10-07 do 2024-10-07 Starosta Pleszewski

OS.6233.29.2014 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2025-02-02 STAROSTA PLESZEWSKI

SR.Ka-2.6600-1/04/05 06-04-2005 od 2005-04-06 do 2015-03-31 Wojewoda Wielkopolski

Umowa 142/2013 (kom.) 25-06-2013 od 2013-06-25 do 2014-12-31 Burmistrz M. i Gm. Pleszew

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190899R3  0,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 99 Oczyszcalnia ścieków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FABRYCZNA 5, 63-300 PLESZEW  96,00250423184

oczyszczalnia ścieków w m. Zielona  Łąka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.132.2011 02-07-2012 od 2012-07-02 do 2015-03-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

4393



DSR.VI.7623-105/10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-03-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-31/08 09-06-2009 od 2009-06-09 do 2015-03-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

GK766/17/07 (kom.) 07-11-2007 od 2007-11-07 do 2017-11-07 Burmistrz M. i Gm. Pleszew

OS.6230.13.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2022-12-14 Starosta Pleszewski

OS.6232.1.2013 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2022-11-28 Starosta Pleszewski

OS.6232.52.2012 28-11-2012 od 2012-11-28 do 2022-11-28 Starosta Pleszewski

OS.6233.14.2014 18-06-2014 od 2014-06-18 do 2024-06-18 Starosta Pleszewski

OS.6233.15.2014 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-16 Starosta Pleszewski

OS.6233.23.2014 07-10-2014 od 2014-10-07 do 2024-10-07 Starosta Pleszewski

OS.6233.29.2014 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2025-02-02 STAROSTA PLESZEWSKI

SR.Ka-2.6600-1/04/05 06-04-2005 od 2005-04-06 do 2015-03-31 Wojewoda Wielkopolski

Umowa 142/2013 (kom.) 25-06-2013 od 2013-06-25 do 2014-12-31 Burmistrz M. i Gm. Pleszew

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R12  12,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 100 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

54, SZKLARKA MYŚLNIEWSKA, 

OSTRZESZÓW

 1 100,00250424440

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7243.58.2013 26-09-2013 od 2013-09-26 do 2023-09-25 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.63.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 do 2023-09-25 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.V-5.6620-75/08 06-02-2009 od 2009-02-06 do 2018-12-31 WOJEWODA WLKP.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  272,9780

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 101 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KĘPIŃSKA 21, LASKI, 63-620 TRZCINICA  150,00250435827

Kocioł stalowy wodny typu UKS 200

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.76446-3/07/08 03-01-2008 od 2008-01-03 do 2018-01-02 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  40,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 102 SORTOWNIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STAROPRZYGODZKA 121, 138, 63-400 

OSTRÓW WLKP.

 6 000,00250448570

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO 

S.A.
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

0002 odb odp 07-05-2012 od 2012-05-07 wójt gminy doruchów

0002 odb. odp 04-04-2012 od 2012-04-04 burmistrz miasta i gminy grabów nad prosną

002 odb odp 04-04-2012 od 2012-04-04 wójt gminy krosnice

003 odb odp 04-04-2012 od 2012-04-04 burmistrz pogorzeli

01/2012 odb odp 12-04-2012 od 2012-04-12 Wójt gminy baranów

1 odb odp 06-04-2012 od 2012-04-06 wójt gminy perzów

1 odb odp. 21-02-2013 od 2013-02-21 burmistrz krobi

1 odb. odp 05-04-2012 od 2012-04-05 wójt gminy bralin

1 pdb odp 04-04-2012 od 2012-04-04 burmistrz zdun

1/2012 odb odp 20-02-2012 od 2012-02-20 burmistrz miejskiej górki

1/2012 odb odp 18-04-2012 od 2012-04-18 wójt gminy oleśnica

1/2012 odb odp 27-12-2012 od 2012-12-27 wójt gminy przygodzice

1/2012 odb. odp 24-02-2012 od 2012-02-24 burmistrz gminyrawicz

1/2012 odb. odp 05-04-2012 od 2012-04-05 wójt gminy cieszków

1/2012 odb. odp. 13-03-2012 od 2012-03-13 burmistrz wieruszowa

2 odb odp 06-07-2012 od 2012-07-06 wójt gminy kraszewice

2 odb. odp 02-04-2012 od 2012-04-02 burmistrz miasta sulmierzyce

2 odb. odp 06-07-2012 od 2012-07-06 wójt gminy kraszewice

2/2012 odb odp 06-04-2012 od 2012-04-06 wójt gminy pakosław
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2/2012 odb odp 20-04-2012 od 2012-04-20 wójt gminy rozdrażew

2/2012 odb odp 11-06-2012 od 2012-06-11 wójt gminy blizanów

2/2012 odb odp 04-10-2012 od 2012-10-04 burmistrz miasta i gminy raszków

2/2012 odb. odp 02-04-2012 od 2012-04-02 wójt gminy sośnie

2/2012 odb. odp 12-04-2012 od 2012-04-12 burmistrz miasta i gminy kepno

2/2012 odb. odp. 02-04-2012 od 2012-04-02 wójt gminy ostrów wlkp.

3 odb odp 02-04-2012 od 2012-04-02 wójt gminy kobyla góra

3 odb odp 23-05-2012 od 2012-05-23 wójt gminy milicz

3 odb. odp. 03-04-2012 od 2012-04-03 burmistrz gminy kobylin

3/2012 odb odp 11-04-2012 od 2012-04-11 burmistrz gminy i miasta odolanów

3/2012 odb odp 11-04-2012 od 2012-04-11 burmistrz miasta i gminy odolanów

3/2012 odb odp 02-05-2012 od 2012-05-02 burmistrz miasta i gminy jutrosin

3/2012 odb. odp 03-04-2012 od 2012-04-03 wójt gminy pepowo

4 odb. odp. 21-03-2012 od 2012-03-21 prezydent miasta ostrowa wlkp.

4 odb. odp. 03-04-2012 od 2012-04-03 wójt gminy dobrzyca

4/2012 odb odp 28-03-2012 od 2012-03-28 wójt gminy sieroszewice

4/2012 odb odp 12-07-2012 od 2012-07-12 wójt gminy opatówek

5/2012 odb. odp 06-04-2012 od 2012-04-06 burmistrz krotoszyna

BGK.6235.1.1.2012 odb. 

odp

10-04-2012 od 2012-04-10 wójt gminy łeka opatowska

DSR.II.2.7222.91.2014 12-03-2015 od 2015-03-12 do 2022-10-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7243.50.2011 07-11-2011 od 2011-11-07 do 2021-11-06 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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DSR.VI.7623-20/09 30-11-2009 od 2009-11-30 do 2015-01-31 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WLKP.

DSR-II-2.7222.125.2014 06-03-2015 od 2015-03-06 do 2022-10-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.32.2013 22-10-2013 od 2013-10-22 do 2023-05-10

DSR-II-2.7244.1.1.2018 19-06-2018 od 2018-06-19 do 2019-06-20 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.1.2.2015 20-06-2015 od 2015-06-20 do 2015-06-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.1.3.2014 14-05-2014 od 2014-05-14 do 2015-06-19 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.87.2014 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2025-01-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.45.2012 10-05-2013 od 2013-05-10 do 2023-05-10 Marszałek województwa wlkp.

DSR-VI.7222.74.2012 05-10-2012 od 2012-10-05 do 2022-10-05 Marszałek Woj. wlkp.

GK.6233/2/2012LS odb. 

odp.

02-04-2012 od 2012-04-02 wójt gminy czajków

GK.6234.5.2012 odb odp 12-04-2012 od 2012-04-12 burmistrz miasta i gminy pleszew

GKM-IV.7032.1.2012 odb 

odp

11-04-2012 od 2012-04-11 wójt gminy trzcinica

GNO.2012.1 odb. odp. 23-02-2012 od 2012-02-23 burmistrz twardogóry

GPO.RDR.3.2012 odb 

odp

25-04-2012 od 2012-04-25 urząd miasta i gminy ostrzezów

ITI.7034.1.2012 odb. odp. 23-02-2012 od 2013-02-23 Burmistrz Sycowa

OŚ/RDR/002/2012 odb. 

odp.

07-02-2012 od 2012-02-07 wójt gminykotlin

R.OŚ/RDR/001/2012 odb. 

odp.

16-03-2012 od 2012-03-16 wójt gminy rychtal

RB.6233.R3.2012 odb. 

odp

04-04-2012 od 2012-04-04 wojt gminy czermin

RDR.4.W.2012 odb. odp. 02-04-2012 od 2012-04-02 wójt gminy godziesze wielkie

RDR/001/02-2012 odb. 

odp.

21-02-2012 od 2012-02-21 Burmistrz Gostynia
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RDR/002/01/2012 odb. 

odp

21-02-2012 od 2012-02-21 burmistrz jarocina

RDR/002/01-2012 odb. 

odp

04-04-2012 od 2012-04-04 wójt gminy piaski

RDR/002/03-2012 odb. 

odp

12-03-2012 od 2012-03-12 burmistrz borku wlkp.

RDR/003/03-2012 odb. 

odp

06-04-2012 od 2012-04-06 burmistrz gminy jaraczewo

RDR/005/01-2012 odb odp 31-05-2012 od 2012-05-31 burmistrz miasta i gminy żerków

RDR-1 odb odp 28-02-2012 od 2012-02-28 burmistrz miasta olesnicy

RDR-2/2012 odb. odp 05-04-2012 od 2012-04-05 burmistrz miasta i gminy mikstat

RG.7346.4.2012 odb. odp 10-04-2012 od 2012-04-10 burmistrz nowych skalmierzyc

RGiRL.6233.2.2012 odb 

odp

20-04-2012 od 2012-04-20 burmistrz gminy brzeziny

RG-O.6234.2012 odb. 

odp.

27-02-2012 od 2012-03-27 wójt gminy gołuchów

RIOŚ.6233.3.2012 odb 

odp

16-04-2012 od 2012-04-16 wójt gminy szczytniki

ROOK.2.2012 odb. odp 25-04-2012 od 2012-04-25 burmistrz miasta i gminy koźmin wlkp.

ROS.7032.1.2012 odb 

odp

23-02-2012 od 2012-02-23 burmistrz gminy trzebnica

ROŚ/1/2012 odb. odp. 22-02-2012 od 2012-02-22 Burmistrz Żmigrodu

RPS.6233.16.2016 27-05-2016 od 2016-05-27 do 2026-05-26 Starosta Ostrowski

RPS.6233.29.2013 15-10-2013 od 2013-10-15 do 2023-10-14 Starosta Ostrowski

RPŚ.6230.16.2011 23-11-2011 od 2011-11-23 do 2021-11-22 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.29.2013 11-05-2015 od 2015-05-11 do 2023-10-14 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.43.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 do 2024-11-06 starosta ostrowski

SR.KA-2.6600-2/05 31-01-2005 od 2005-01-31 do 2015-01-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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WSRK.7021.231.2012 

odb odp

02-03-2012 od 2012-03-02 prezydent miasta kalisza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  445,9970

150102R12  201,0760

150106R12  477,5470

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 103 Młynek

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SPACEROWA 25, ŚLIWNIKI, 63-460 

NOWE SKALMIERZYCE

 900,00250452033

P.W. Import-Eksport Andrzej Banasiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RPŚ.6233.15.2014 02-06-2014 od 2014-06-02 do 2024-06-01 starosta ostrowski

RPŚ.6233.22.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 do 2022-07-08 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.31.2015 30-12-2015 od 2015-12-30 do 2025-12-29 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  576,0320
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 104 inna (energetyczne spalanie paliw)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZPOT 1A, OPATÓW, 63-645 ŁĘKA 

OPATOWSKA

250460950

Kocioł CMT/F100 o mocy 1160 kW i kocioł 

CMT/F40 o mocy 464 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.23.2014 26-01-2015 od 2015-01-26 do 2025-01-21 Starosta Kępiński

OŚ.76446-6/10 22-12-2010 od 2010-12-22 do 2020-12-21 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  78,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 105 instalacja do termicznego 

przekształcania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SŁONECZNA  6, 63-600 KĘPNO250465455

Kotłownia CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.76442-2/09 20-04-2009 od 2009-04-20 Starosta Kępiński

OŚ.76442-2/10 21-02-2010 od 2010-02-21 Starosta Kępiński

OŚ-7635-p/8/2006 04-04-2006 od 2006-04-04 do 2016-04-04 Starosta Kępiński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  48,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 106 Kotłownia Grzewcza

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BUDKA , BARANÓW, 63-600 KĘPNO  82,00250468034

Kotłownia Grzewcza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.28.2014 26-01-2015 od 2015-01-26 do 2025-01-22 STAROSTA Kępiński

OŚ-7635-p/25/2004 03-12-2004 od 2004-12-03 do 2014-12-03 STAROSTA KEPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  32,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 107 instalacja do termicznego 

przekształcania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

24, CHOJĘCIN  SZUM, 63-640 BRALIN250468293

Kocioł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  2,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 108 Miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GLINKI 26, 63-200 JAROCIN  3 000,00250468318

Miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.7644-3-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.7644-4-8-09 06-04-2009 od 2009-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR-II-2.7243.105.2013 28-02-2014 od 2014-02-28 do 2024-02-27 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.27.2015 st. 

dem.

03-08-2015 od 2015-08-03 do 2024-02-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

POŚ.7644-1-81/09 06-04-2009 od 2009-04-06 Starosta Jarociński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  39,6670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 109 Miejsce demontażu pojazdów ul. GLINKI 26, 63-200 JAROCIN  3 000,00250468318

miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.7644-3-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.7644-4-8-09 06-04-2009 od 2009-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR-II-2.7243.105.2013 28-02-2014 od 2014-02-28 do 2024-02-27 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.27.2015 st. 

dem.

03-08-2015 od 2015-08-03 do 2024-02-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

POŚ.7644-1-81/09 06-04-2009 od 2009-04-06 Starosta Jarociński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  14,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 110 Miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GLINKI 26, 63-200 JAROCIN  3 000,00250468318

Miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.7644-3-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.7644-4-8-09 06-04-2009 od 2009-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR-II-2.7243.105.2013 28-02-2014 od 2014-02-28 do 2024-02-27 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.27.2015 st. 

dem.

03-08-2015 od 2015-08-03 do 2024-02-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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POŚ.7644-1-81/09 06-04-2009 od 2009-04-06 Starosta Jarociński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  39,6670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 111 Miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GLINKI 26, 63-200 JAROCIN  3 000,00250468318

miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.7644-3-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.7644-4-8-09 06-04-2009 od 2009-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR-II-2.7243.105.2013 28-02-2014 od 2014-02-28 do 2024-02-27 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.27.2015 st. 

dem.

03-08-2015 od 2015-08-03 do 2024-02-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

POŚ.7644-1-81/09 06-04-2009 od 2009-04-06 Starosta Jarociński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  14,6500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 112 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GLINKI 26, 63-200 JAROCIN  3 000,00250468318

Stacja Demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.7644-3-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.7644-4-8-09 06-04-2009 od 2009-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR-II-2.7243.105.2013 28-02-2014 od 2014-02-28 do 2024-02-27 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.27.2015 st. 

dem.

03-08-2015 od 2015-08-03 do 2024-02-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

POŚ.7644-1-81/09 06-04-2009 od 2009-04-06 Starosta Jarociński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  467,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 113 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GLINKI 26, 63-200 JAROCIN  3 000,00250468318

Stacja Demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.7644-3-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE
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BŚ.7644-4-8-09 06-04-2009 od 2009-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR-II-2.7243.105.2013 28-02-2014 od 2014-02-28 do 2024-02-27 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.27.2015 st. 

dem.

03-08-2015 od 2015-08-03 do 2024-02-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

POŚ.7644-1-81/09 06-04-2009 od 2009-04-06 Starosta Jarociński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  467,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 114 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GLINKI 26, 63-200 JAROCIN  3 000,00250468318

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.7644-3-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.7644-4-8-09 06-04-2009 od 2009-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR-II-2.7243.105.2013 28-02-2014 od 2014-02-28 do 2024-02-27 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.27.2015 st. 

dem.

03-08-2015 od 2015-08-03 do 2024-02-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

POŚ.7644-1-81/09 06-04-2009 od 2009-04-06 Starosta Jarociński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160106R12  30,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 115 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GLINKI 26, 63-200 JAROCIN  3 000,00250468318

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.7644-3-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.7644-4-8-09 06-04-2009 od 2009-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR-II-2.7243.105.2013 28-02-2014 od 2014-02-28 do 2024-02-27 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.27.2015 st. 

dem.

03-08-2015 od 2015-08-03 do 2024-02-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

POŚ.7644-1-81/09 06-04-2009 od 2009-04-06 Starosta Jarociński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  30,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 116 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ODOLANOWSKA 91, OSTRÓW WLKP, 

63-400 OSTRÓW WLKP.

 1 500,00250502280

STACJA DEMONTAŻU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7243.23.2013 06-05-2013 od 2013-05-06 do 2023-05-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.46.2014 07-07-2014 od 2014-07-07 do 2024-07-06 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RPŚ.6233.2.2014 zm 25-05-2017 od 2017-05-25 do 2024-03-30 Starosta Ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  652,7040

160106R12  87,5930

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 117 przetwarzanie mechaniczno - 

biologiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, RĄBCZYN, 63-440 RASZKÓW  3 700,00250521343

Oczyszczalnia ścieków -komora rozprężna, 

wydzielonne komory fermentacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-VI.7243.36.2012 29-05-2012 od 2012-05-29 do 2022-05-29 Marszałek Woj. wlkp.

OŚ.7623-10/04 17-12-2004 od 2004-12-17 do 2012-05-28 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.7624-I-1/02 18-05-2002 od 2002-05-18 do 2012-05-28 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.7624-I-8/04 17-12-2004 od 2004-12-17 do 2012-05-28 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.7644-1/08 21-02-2008 od 2008-02-21 do 2012-05-28 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6223.53.2014 ze 

zm.

22-01-2015 od 2015-01-22 do 2025-01-21 starosta ostrowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R3  36,9200  1,9240

190809R3  39,6800

190902R3  87,6000  39,9460

200304R3  29,5600  4,4550

200306R3  1,9400  0,2720

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 118 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Wieczyn 26A, 63-304 Czermin  200,00250523939

produkcja materiałów budowlanych węzeł 

betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.11.2014 14-05-2014 od 2014-05-14 do 2024-05-14 Starosta Pleszewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100180R5  160,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 119 młynek

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POGODNA 60, BOREK, GODZIESZE 

WIELKI

 1,00250526033

MŁYNEK RAPID

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.7.2016 13-06-2016 od 2016-06-13 do 2016-06-12 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

OŚ.7671-4/04 06-07-2004 od 2004-07-06 do 2014-07-15 starostwo powiatowe w kaliszu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R11  10,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 120 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, WYSZKI 84, 63-220 KOTLIN  2 000,00250560567

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.6233.37.2014 22-01-2015 od 2015-01-22 do 2025-01-21 starosta jarociński

BŚ.6233.7.2011.PR 06-09-2011 od 2011-09-06 do 2021-09-05 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR-II--2.7243.138.2014 17-12-2014 od 2014-12-17 do 2024-12-16 Marszałek Woj. wlkp.

SR.V-5.6620-67/08 18-12-2008 od 2008-12-18 do 2015-08-11 WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  541,2490

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 121 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIASKI 29B, 63-300 PLESZEW  4 350,00250563502

Instalacja do przetwarzania złomu kabli - stanowiąca 

ciąg maszyn i urządzeń

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RPŚ.6233.8.2013 07-05-2013 od 2013-05-07 do 2023-05-06 Starosta Ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R12  333,2330

170411R12  346,6770

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 122 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIASKI 29B, 63-300 PLESZEW  1 350,00250563502

Miejsce demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR.II-2.7243.30.2014 18-07-2014 od 2014-07-18 do 2024-07-17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.84.2013 19-12-2013 od 2013-12-19 do 2023-12-18 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2/7243.54.2014 24-07-2014 od 2014-07-24 do 2024-07-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  15,5740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 123 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIASKI 29B, 63-300 PLESZEW  1 350,00250563502

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II-2.7243.30.2014 18-07-2014 od 2014-07-18 do 2024-07-17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.84.2013 19-12-2013 od 2013-12-19 do 2023-12-18 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2/7243.54.2014 24-07-2014 od 2014-07-24 do 2024-07-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  120,0740
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 124 przetwarzanie zuzytego sprzetu 

elektronicznego i elktrycznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WROCŁAWSKA 53-59, KALISZ,  2 500,00250575528

przetwarzanie zuzytego sprzetu elektronicznego i 

elktrycznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7661-1/10 01-04-2010 od 2010-04-01 do 2020-03-31 MARSZAŁEK WOJ WLKP

WSRK.6223.11.2011 05-07-2011 od 2011-07-05 do 2020-03-31 prezydent miasta kalisza

WSRK.6233.0072.2014 12-12-2014 od 2014-12-12 do 2024-12-12 PREZYDENT MIASTA KALISZA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  751,4080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 125 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LUDOWA 2, 62-860 OPATÓWEK  3 000,00250581262

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.71.2014 18-09-2014 od 2014-09-18 do 2014-09-17 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ka-3.6620-23/05 01-07-2005 od 2005-07-01 do 2015-07-01 Wojewoda Wielkopolski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  280,0700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 126 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŚWIBA 63, ŚWIBA, 63-600 KĘPNO  1 000,00250582729

Zespół stacjonarnych urządzeń technicznych 

powiązanych technologicznie służących do 

demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.15.2014 25-06-2014 od 2014-06-25 do 2024-06-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  889,4160

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 127 Inna instalacja

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Koralowa 25, OLSZOWA, 63-600 KĘPNO  400,00250588614

Kocioł UKS z nadmuchem powietrza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-76446-2/07 12-12-2007 od 2007-12-12 do 2017-12-11 STAROSTA KĘPIŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  74,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 128 Instalacja grzewcza

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

34, RAKÓW, 63-645 ŁĘKA OPATOWSKA  100,00250622736

Kocioł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.13.2012 03-10-2012 od 2012-10-03 do 2022-10-02 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ.6233.30.2014 03-03-2015 od 2015-03-03 do 2025-03-02 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  30,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 129 INSTALACJA GRZEWCZA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, GRĘBANIN 43B, 63-604 BARANÓW  50,00250628621

KOCIOŁ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-117/12 19-10-2012 od 2012-10-19 do 2022-10-18 STAROSTA KEPIŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  19,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 130

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SPACEROWA 9a, OPATÓW, 63-645 

ŁĘKA  OPATOWSKA

250641952

kocioł 950 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.46.2015 10-03-2016 od 2016-03-10 do 2026-03-09 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ-7635-33/2003 21-07-2003 od 2003-08-26 do 2013-08-26 Starposta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  22,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 131 instalacja do termicznego 

przekształcania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

34, ŁĘKA  MROCZEŃSKA, 63-611 

MROCZEŃ

 250,00250649445

Kotłownia CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6230.14.2012 18-01-2012 od 2012-01-18 do 2023-01-17 STAROSTA KĘPIŃSKI
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OŚ-7635-19/2006 02-08-2006 od 2006-08-02 do 2016-08-02 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  108,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 132 instalacja do termicznego 

przekształcania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

33a, Granice, 63-620 TRZCINICA  80,00250649445

Kotłownia CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6230.14.2012 18-01-2012 od 2012-01-18 do 2023-01-17 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ-7635-19/2006 02-08-2006 od 2006-08-02 do 2016-08-02 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  51,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 133 instalacja grzewcza

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1A, MROCZEŃ, 63-604 BARANÓW  200,00250678004

kocioł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OŚ-7635-25/2006 05-09-2006 od 2006-09-05 do 2016-09-05 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  20,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 134

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9A, PIASKI, 63-645 ŁĘKA   OPATOWSKA  1 200,00250678501

KOCIOŁ GRZEWCZY TYPU BINDER I UNIWEX

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ/76442-4/2008 22-08-2008 od 2008-08-22 do 2018-08-22 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ-6/15 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2022-01-02 Starosta Kępiński

OŚ-7635-p/13/2003 28-02-2003 od 2003-02-28 do 2013-02-28 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ-9/14 22-01-2014 od 2014-01-22 do 2025-01-20 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 135 INSTALACJA GRZEWCZA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

20A, MIANOWICE, 63-600 KĘPNO  100,00250681213

KOCIOŁ
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.31.2014 10-02-2015 od 2015-02-10 do 2025-02-09 Starosta Kępiński

OŚ-161/12 28-12-2012 od 2012-12-28 do 2023-01-10 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  8,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 136 INSTALACJA GRZEWCZA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

20A, MIANOWICE, 63-600 KĘPNO  150,00250681213

KOCIOŁ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.31.2014 10-02-2015 od 2015-02-10 do 2025-02-09 Starosta Kępiński

OŚ-161/12 28-12-2012 od 2012-12-28 do 2023-01-10 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  15,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 137 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STRZELECKA 1, 63-430 ODOLANÓW  1 500,00250690494

STACJA DEMONTAŻU POJAZDOW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.141.2014 22-05-2015 od 2015-05-22 do 2025-05-21 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.KA-3.6620-14/06 09-08-2006 od 2006-08-09 do 2016-08-09 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  258,1180

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 138 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ceglana 1, 63-200 JAROCIN  2 200,00250732732

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

05.7644-3-2/04 25-02-2004 od 2004-02-25 do 2014-02-25 Starosta Pow. Jarocin

BS6233.10.2012.PR 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2022-05-13 starosta jarociński

BŚ.6233.14.2014.PR 02-06-2014 od 2014-06-02 do 2024-06-01 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.6233.26.2014.FS 20-08-2014 od 2014-08-20 do 2024-06-01 Starosta Jarociński
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DSR.VI.6213-30/10 (kom.) 15-06-2010 od 2010-06-15 do 2014-06-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSr-II-1.7322.91.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2018-12-18 Marszałek Województwa Wielkoplskiego

DSr-II-2.7243.62.2013 04-11-2013 od 2013-11-04 do 2023-11-03 Marszałek Wojewódzrwa Wielkopolskiego

DSR-VI7243.94.2011 27-02-2012 od 2012-02-27 do 2015-08-08 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SRII-2.6620-77/04 08-08-2005 od 2005-08-08 do 2015-08-08 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 955 790,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 139 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ceglana 1, 63-200 JAROCIN  2 200,00250732732

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

05.7644-3-2/04 25-02-2004 od 2004-02-25 do 2014-02-25 Starosta Pow. Jarocin

BS6233.10.2012.PR 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2022-05-13 starosta jarociński

BŚ.6233.14.2014.PR 02-06-2014 od 2014-06-02 do 2024-06-01 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.6233.26.2014.FS 20-08-2014 od 2014-08-20 do 2024-06-01 Starosta Jarociński

DSR.VI.6213-30/10 (kom.) 15-06-2010 od 2010-06-15 do 2014-06-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSr-II-1.7322.91.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2018-12-18 Marszałek Województwa Wielkoplskiego

DSr-II-2.7243.62.2013 04-11-2013 od 2013-11-04 do 2023-11-03 Marszałek Wojewódzrwa Wielkopolskiego
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DSR-VI7243.94.2011 27-02-2012 od 2012-02-27 do 2015-08-08 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SRII-2.6620-77/04 08-08-2005 od 2005-08-08 do 2015-08-08 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 955 790,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 140 Instalcja grzewcza

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

113A, Mroczeń, 63-604 Baranów  100,00250749371

Kocioł CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.24.2014 24-01-2015 od 2015-01-24 do 2025-01-25 Starosta Kępiński

OS7635-43/2003 14-11-2003 od 2003-11-14 do 2013-11-14 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  16,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 141 instalacja do mielenia i rozdrabniania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIEGONISKO 52 , 62-874 BRZEZINY  150,00250753480

młynek do mielenia tworzyw sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.29.2014 24-11-2014 od 2014-11-24 do 2024-11-23 starostwo powiatowe w kaliszu

OŚ.6233.32.2014 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2024-11-27 starostwo powiatowe w kaliszu

OŚ.7671-6/07 26-03-2007 od 2007-03-26 do 2014-11-30 Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  79,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 142 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wieluńska 22, 63-522 kraszewice  9 000,00250801798

Instalacja do produkcji pelletu z odpadów drzewnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  1 059,9200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 143 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ORLI STAW 2, PRAŻUCHY NOWE, 

62-834 CEKÓW

 43 000,00250810478

KOMPOSTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2015 09-09-2015 od 2015-09-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.15.2016 30-05-2016 od 2016-05-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.40.2018 30-08-2018 od 2018-08-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.84.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.KA-2.6600-1/06 23-10-2006 od 2006-10-23 do 2016-10-20 WOJEWODA WLKP.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  42 987,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 144 INSTALACJA DO KOMPOSTOWANIA 

ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ORLI STAW 2, PRAŻUCHY NOWE, 

62-834 CEKÓW

 20 000,00250810478

KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2015 09-09-2015 od 2015-09-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.15.2016 30-05-2016 od 2016-05-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.40.2018 30-08-2018 od 2018-08-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.84.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.KA-2.6600-1/06 23-10-2006 od 2006-10-23 do 2016-10-20 WOJEWODA WLKP.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  208,0600

020381R3  39,8800

030105R3  206,9400

160380R3  79,6000

190801R3  629,0200

190805R3  574,8000  0,0000

200201R3  6 317,7800

200302R3  936,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 145 segment demontażu odpadów 

weilkogabarytowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ORLI STAW 2, PRAŻUCHY NOWE, 

62-834 CEKÓW

 3 000,00250810478

segment demontażu odpadów weilkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2015 09-09-2015 od 2015-09-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.15.2016 30-05-2016 od 2016-05-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.40.2018 30-08-2018 od 2018-08-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.84.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.KA-2.6600-1/06 23-10-2006 od 2006-10-23 do 2016-10-20 WOJEWODA WLKP.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  2 991,3600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 146 sortownia odpadów zmieszanych,

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ORLI STAW 2, PRAŻUCHY NOWE, 

62-834 CEKÓW

 80 000,00250810478

SORTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2015 09-09-2015 od 2015-09-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.15.2016 30-05-2016 od 2016-05-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.40.2018 30-08-2018 od 2018-08-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.84.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.KA-2.6600-1/06 23-10-2006 od 2006-10-23 do 2016-10-20 WOJEWODA WLKP.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  59 015,3200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 147 sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ORLI STAW 2, PRAŻUCHY NOWE, 

62-834 CEKÓW

 20 000,00250810478

SORTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2015 09-09-2015 od 2015-09-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.15.2016 30-05-2016 od 2016-05-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.40.2018 30-08-2018 od 2018-08-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.84.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.KA-2.6600-1/06 23-10-2006 od 2006-10-23 do 2016-10-20 WOJEWODA WLKP.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  70,4200

150101R12  135,6400

150102R12  453,5200

150104R12  0,8270

150105R12  37,0600

150106R12  9 100,7600

150107R12  1 629,7200

170201R12  136,1800
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170202R12  49,8400

170203R12  322,6000

191204R12  80,4400

191208R12  14,4800

191212R12  2 991,3600

200101R12  794,5200

200102R12  11,3200

200110R12  21,6450

200111R12  48,6200

200138R12  78,5000

200139R12  64,0200

200140R12  7,5200

200199R12  2 368,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 148

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OSTROWSKA 74A, GORZYCE WIELKIE, 

63-410 OSTRÓW WLKP.

 100,00250821111

KOCIOŁ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.76446-12/2010 22-11-2010 od 2010-11-22 do 2018-01-16 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.76446-8/07 16-01-2008 od 2008-01-16 do 2018-01-16 STAROSTA OSTROWSKI
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RPŚ.6233.15.2017 11-08-2017 od 2017-08-11 do 2027-08-10 Starosta Ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  87,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 149 KOCIOŁ

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

38, ŁĘKA MROCZEŃSKA, 63-611 Baranów250856517

KOCIOŁ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-7635-26/2006 18-09-2006 od 2006-09-18 do 2016-09-18 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  20,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 150 280 KWX2

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

66, WITASZYCZKI, 63-230 WITASZYCE250856776

Kocioł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BI.E-RP.7644-2-18/06 18-09-2006 od 2006-09-18 do 2016-09-18 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE
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R-BS.6233.10.2016.PR 24-10-2016 od 2016-10-24 do 2026-10-23 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

WSRK.6221.10.2016 24-10-2016 od 2016-10-24 do 2026-10-23 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  16,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 151 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. DWORCOWA 8, GÓRA, 63-233 

JARACZEWO

 200,00250858752

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.30.2015 05-05-2015 od 2015-05-05 do 2015-08-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.II-9.6620-34/05 08-08-2005 od 2005-08-08 do 2015-08-03 wojewoda wlkp.

SR.V-5.6620-77/08 02-02-2009 od 2009-02-02 do 2015-08-03 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  2,9460

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 152 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. DWORCOWA 8, GÓRA, 63-233 

JARACZEWO

 800,00250858752

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.30.2015 05-05-2015 od 2015-05-05 do 2015-08-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.II-9.6620-34/05 08-08-2005 od 2005-08-08 do 2015-08-03 wojewoda wlkp.

SR.V-5.6620-77/08 02-02-2009 od 2009-02-02 do 2015-08-03 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  143,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 153 STACJA DEMONTAŻU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

51A, PIERUCHY, 63-304 CZERMIN  700,00250860312

INSTALACJA DO DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.184.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-30 Marszałek Woj. Wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  198,5300

4432



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 154 Topialnia, Odlewnia, Żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KALISKA 61/63, OSTROW WLKP., 

63-400 OSTRÓW WLKP.

 300,00250917101

Piec odlewniczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7624-II-23/04 16-08-2004 od 2004-08-16 do 2014-08-16 STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP.

OŚ.76446-2/08 30-05-2008 od 2008-05-30 do 2018-05-30 STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP.

RPŚ.6233.61.2014 24-02-2015 od 2015-02-24 do 2025-02-23 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  45,6400

170405R4  121,6050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 155 Topialnia odlewnia żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KALISKA 61/63, OSTROW WLKP., 

63-400 OSTRÓW WLKP.

 300,00250917101

PIEC ODLEWNICZY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7624-II-23/04 16-08-2004 od 2004-08-16 do 2014-08-16 STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP.

OŚ.76446-2/08 30-05-2008 od 2008-05-30 do 2018-05-30 STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP.
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RPŚ.6233.61.2014 24-02-2015 od 2015-02-24 do 2025-02-23 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  0,0800

191203R4  1,1400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 156 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

54B, Franklinów, 63-440 Ostrów Wielkopolski  850,00250919360

STACJA DEMONTAŻU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.31.2015 13-11-2015 od 2015-11-13 do 2025-11-12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  193,1580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 157

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bursztynowa 55, Olszowa, 63-600 

KĘPNO

 3 000,00250945333

Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7222.52.2013 04-09-2014 od 2014-09-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.8.2014 12-06-2014 od 2014-06-12 do 2024-06-10 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  490,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 158 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bursztynowa 55, Olszowa, 63-600 

KĘPNO

 5 000,00250945333

Instalacja kompostowni selektywnie zbieranych 

odpadów zielonych i innych bioodpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.52.2013 04-09-2014 od 2014-09-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.8.2014 12-06-2014 od 2014-06-12 do 2024-06-10 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  0,8000

150103R3  140,6000

190801R3  106,7000

190802R3  13,2000

191201R3  15,2000
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191207R3  131,2000

200201R3  4 504,1000

200302R3  0,3000

200303R3  56,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 159 zakład mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bursztynowa 55, Olszowa, 63-600 

KĘPNO

 22 400,00250945333

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.52.2013 04-09-2014 od 2014-09-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.8.2014 12-06-2014 od 2014-06-12 do 2024-06-10 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  20 367,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 160 sortownia odpadów selektywnie 

zebranych, sortownie odpadów 

zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bursztynowa 55, Olszowa, 63-600 

KĘPNO

 40 500,00250945333

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.52.2013 04-09-2014 od 2014-09-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.8.2014 12-06-2014 od 2014-06-12 do 2024-06-10 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  266,4000

150102R12  916,5000

150104R12  5,3000

150106R12  3 991,4000

200199R12  51,8000

200203R12  643,8000

200301R12  29 882,3000

200399R12  124,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 161 Proces odzysku złomu metali

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz  900,00250951196

Proces technologiczny przetwarzania odzysku 

odpadów - złomu metali

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK.6221.2.2011 23-02-2011 od 2011-02-23 do 2019-04-30 prezydent miasta kalisza
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WSRK.6221.29.2013 03-12-2013 od 2013-12-03 do 2023-12-02 Prezydent Miasta Kalisza

WSRK6221.26.2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2019-04-30 Prezydent Miasta kalisza

WSRK7664-6/09 23-04-2009 od 2009-04-23 do 2019-04-30 Prezydent Miasta Kalisza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  833,6830

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 162 proces odzysku metali

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz  200,00250951196

Proces technologiczny przetwarzania odzysku 

odpadów - złomu metali

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK.6221.2.2011 23-02-2011 od 2011-02-23 do 2019-04-30 prezydent miasta kalisza

WSRK.6221.29.2013 03-12-2013 od 2013-12-03 do 2023-12-02 Prezydent Miasta Kalisza

WSRK6221.26.2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2019-04-30 Prezydent Miasta kalisza

WSRK7664-6/09 23-04-2009 od 2009-04-23 do 2019-04-30 Prezydent Miasta Kalisza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  63,2720
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 163 Odwodnienie odpadu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz  100,00250951196

stacja LOFT

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK.6221.2.2011 23-02-2011 od 2011-02-23 do 2019-04-30 prezydent miasta kalisza

WSRK.6221.29.2013 03-12-2013 od 2013-12-03 do 2023-12-02 Prezydent Miasta Kalisza

WSRK6221.26.2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2019-04-30 Prezydent Miasta kalisza

WSRK7664-6/09 23-04-2009 od 2009-04-23 do 2019-04-30 Prezydent Miasta Kalisza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120109R12  96,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 164 odwodnienie odpadu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz  100,00250951196

stacja loft

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK.6221.2.2011 23-02-2011 od 2011-02-23 do 2019-04-30 prezydent miasta kalisza

WSRK.6221.29.2013 03-12-2013 od 2013-12-03 do 2023-12-02 Prezydent Miasta Kalisza
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WSRK6221.26.2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2019-04-30 Prezydent Miasta kalisza

WSRK7664-6/09 23-04-2009 od 2009-04-23 do 2019-04-30 Prezydent Miasta Kalisza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120301R12  97,6500  2,9290

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 165 odwodnienie odpadu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz  10,00250951196

stacja loft

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK.6221.2.2011 23-02-2011 od 2011-02-23 do 2019-04-30 prezydent miasta kalisza

WSRK.6221.29.2013 03-12-2013 od 2013-12-03 do 2023-12-02 Prezydent Miasta Kalisza

WSRK6221.26.2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2019-04-30 Prezydent Miasta kalisza

WSRK7664-6/09 23-04-2009 od 2009-04-23 do 2019-04-30 Prezydent Miasta Kalisza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110111R12  8,7000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 166 odwodnienie odpadu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz  20,00250951196

stacja loft

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK.6221.2.2011 23-02-2011 od 2011-02-23 do 2019-04-30 prezydent miasta kalisza

WSRK.6221.29.2013 03-12-2013 od 2013-12-03 do 2023-12-02 Prezydent Miasta Kalisza

WSRK6221.26.2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2019-04-30 Prezydent Miasta kalisza

WSRK7664-6/09 23-04-2009 od 2009-04-23 do 2019-04-30 Prezydent Miasta Kalisza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080119R12  11,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 167 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

21A, GOLA, 63-640 BRALIN  128,10250997933

Kocioł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Oś.76443-8/10 14-09-2010 od 2010-09-14 do 2020-09-12 Starosta Kępiński

4441



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R1  36,5000

030105R1  90,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 168 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

164a, Mąkoszyce, 63-507 Kobyla Góra  200,00251013360

kocioł CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS 7623/15/04 20-09-2004 od 2004-09-20 do 2014-06-30 STAROSTA OSTRZESZOWSKI

OS.6233.10.2015 13-04-2015 od 2015-04-13 do 2025-03-31 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  15,4000

150101R1  0,1000

150103R1  0,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 169 kotłownia ktm

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9, STARY STAW, 63-400 OSTRÓW WLKP  20,00251455944

2 kotły ktm
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.764444-8/08 15-09-2008 od 2008-09-15 do 2018-09-15 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6220.14.2011 04-05-2012 od 2012-05-04 do 2018-09-15 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6220.2.2011 17-06-2011 od 2011-06-17 do 2018-09-15 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6220.6.2017 09-10-2017 od 2017-10-09 do 2027-10-08 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.1.2017 09-05-2017 od 2017-05-09 do 2027-05-08 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  19,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 170 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

33a, Morawin, Ceków - Kolonia251462482

ciąg technologiczny maszyn do produkcji 

wsporników

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.39.2015 02-12-2015 od 2015-12-02 do 2025-12-01 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

OŚ.6230.1.2012 05-06-2012 od 2012-06-05 do 2022-06-04 starostwo powiatowe w kaliszu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030105R3  2 964,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 171 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

39, Piaski  20 000,00251474924

Betoniarnia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.26.2015 08-01-2016 od 2016-01-08 do 2026-01-07 STAROSTWO PLESZEWSKIE

OS.6233.26/2016 08-01-2016 od 2016-01-08 do 2026-01-08 STAROSTA PLSZEWSKI

OS.6233.29.2012 23-11-2012 od 2012-11-23 do 2021-11-23 Starosta Pleszewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100180R5  9 199,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 172 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PÓŁNOCNA 6, 63-700 KROTOSZYN  2 268,00251550329

Brykieciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.6.2015 19-02-2015 od 2015-02-19 do 2025-02-19 Starosta Krotoszyński

OŚ-7663/03/10 30-07-2010 od 2010-07-30 do 2020-07-30 STAROSTA KROTOSZYŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  245,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 173 piec do spalania SMW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

191, ŚWIBA, 63-600 KĘPNO  20,00251551381

piec do spalania SMW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.11.2011 12-01-2012 od 2012-01-12 do 2022-01-11 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ.6233.45.2015 27-01-2016 od 2016-01-27 do 2026-01-26 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  7,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 174 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1A, WITASZYCZKI, 63-200 JAROCIN251580939

Instalacja do mechanicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych zebranych selektywnie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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BŚ.6233.6.2011PR 03-04-2012 od 2012-04-06 do 2021-04-06 starostwo powiatowe w jarocinie

BŚ.7644-3-1/11 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR.VI.7222.24.2011 31-05-2011 od 2011-05-31 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7222.26.2012 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-03-24 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.VI.7243.24.2011 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.44.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7243.60.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.66.2011 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-39/09 29-05-2009 od 2009-05-29 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-86/10 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-425/10 07-02-2011 od 2011-02-07 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-48/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-26/10 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-5/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR-II-2.7222.118.2014 30-01-2015 od 2015-01-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2014-03-31 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.35.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2021-06-20 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.36.2012 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-06-20 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.15.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.51.2015 14-07-2015 od 2015-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.80.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2017-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-7222.11.2014 14-03-2014 od 2014-03-14 do 2014-06-30 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-VI.7243.45.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7244.8.2012 15-06-2012 od 2012-06-15 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

R-BS.6233.10.2015.PR 10-06-2015 od 2015-06-10 do 2025-06-09 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

R-BS.6233.24.2015.FS 18-02-2016 od 2016-02-18 do 2026-02-17 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

SR.II-10.6600-52/06 29-05-2007 od 2007-05-29 do 2011-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  1 424,4800

150102R12  3 513,8100

150104R12  6,9930

150106R12  40,8000

150107R12  3 580,1800

191212R12  77,6000

200139R12  74,8320

200199R12  7,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 175 Zakład do mechaniczno - 

biologicznego przetwarznia odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1A, WITASZYCZKI, 63-200 JAROCIN  75 000,00251580939

Instalacja do mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.6233.6.2011PR 03-04-2012 od 2012-04-06 do 2021-04-06 starostwo powiatowe w jarocinie

BŚ.7644-3-1/11 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR.VI.7222.24.2011 31-05-2011 od 2011-05-31 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7222.26.2012 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-03-24 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.VI.7243.24.2011 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.44.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7243.60.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.66.2011 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-39/09 29-05-2009 od 2009-05-29 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-86/10 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-425/10 07-02-2011 od 2011-02-07 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-48/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-26/10 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-5/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR-II-2.7222.118.2014 30-01-2015 od 2015-01-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.48.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2014-03-31 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.35.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2021-06-20 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.36.2012 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-06-20 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.15.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.51.2015 14-07-2015 od 2015-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.80.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2017-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-7222.11.2014 14-03-2014 od 2014-03-14 do 2014-06-30 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-VI.7243.45.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7244.8.2012 15-06-2012 od 2012-06-15 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

R-BS.6233.10.2015.PR 10-06-2015 od 2015-06-10 do 2025-06-09 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

R-BS.6233.24.2015.FS 18-02-2016 od 2016-02-18 do 2026-02-17 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

SR.II-10.6600-52/06 29-05-2007 od 2007-05-29 do 2011-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190501D8  2 666,6900

200108D8  911,7400

200201D8  1 297,3000

191212R12  5 498,7800

200301R12  69 020,2800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 176 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1A, WITASZYCZKI, 63-200 JAROCIN  3 000,00251580939

Kompostownia odpadów zielonych oraz innych 

bioodpadów MATEUSZEWO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.6233.6.2011PR 03-04-2012 od 2012-04-06 do 2021-04-06 starostwo powiatowe w jarocinie

BŚ.7644-3-1/11 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR.VI.7222.24.2011 31-05-2011 od 2011-05-31 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7222.26.2012 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-03-24 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.VI.7243.24.2011 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.44.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7243.60.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.66.2011 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-39/09 29-05-2009 od 2009-05-29 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-86/10 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-425/10 07-02-2011 od 2011-02-07 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-48/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-26/10 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-5/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR-II-2.7222.118.2014 30-01-2015 od 2015-01-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

4450



DSR-II-2.7222.48.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2014-03-31 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.35.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2021-06-20 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.36.2012 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-06-20 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.15.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.51.2015 14-07-2015 od 2015-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.80.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2017-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-7222.11.2014 14-03-2014 od 2014-03-14 do 2014-06-30 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-VI.7243.45.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7244.8.2012 15-06-2012 od 2012-06-15 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

R-BS.6233.10.2015.PR 10-06-2015 od 2015-06-10 do 2025-06-09 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

R-BS.6233.24.2015.FS 18-02-2016 od 2016-02-18 do 2026-02-17 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

SR.II-10.6600-52/06 29-05-2007 od 2007-05-29 do 2011-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  1 261,9300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4451



 177 Instalacja do kompostowania 1A, WITASZYCZKI, 63-200 JAROCIN  10 000,00251580939

Kompostownia odpadów zielonych oraz innych 

bioodpadów WITASZYCZKI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.6233.6.2011PR 03-04-2012 od 2012-04-06 do 2021-04-06 starostwo powiatowe w jarocinie

BŚ.7644-3-1/11 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR.VI.7222.24.2011 31-05-2011 od 2011-05-31 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7222.26.2012 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-03-24 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.VI.7243.24.2011 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.44.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7243.60.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.66.2011 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-39/09 29-05-2009 od 2009-05-29 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-86/10 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-425/10 07-02-2011 od 2011-02-07 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-48/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-26/10 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-5/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR-II-2.7222.118.2014 30-01-2015 od 2015-01-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2014-03-31 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.35.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2021-06-20 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.36.2012 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-06-20 Marszałek Woj. wlkp.

4452



DSR-II-2.7244.15.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.51.2015 14-07-2015 od 2015-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.80.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2017-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-7222.11.2014 14-03-2014 od 2014-03-14 do 2014-06-30 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-VI.7243.45.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7244.8.2012 15-06-2012 od 2012-06-15 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

R-BS.6233.10.2015.PR 10-06-2015 od 2015-06-10 do 2025-06-09 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

R-BS.6233.24.2015.FS 18-02-2016 od 2016-02-18 do 2026-02-17 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

SR.II-10.6600-52/06 29-05-2007 od 2007-05-29 do 2011-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  9 969,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 178 KRUSZARKA DO GRUZU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1A, WITASZYCZKI, 63-200 JAROCIN  22 000,00251580939

KRUSZARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.6233.6.2011PR 03-04-2012 od 2012-04-06 do 2021-04-06 starostwo powiatowe w jarocinie

4453



BŚ.7644-3-1/11 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR.VI.7222.24.2011 31-05-2011 od 2011-05-31 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7222.26.2012 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-03-24 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.VI.7243.24.2011 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.44.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7243.60.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.66.2011 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-39/09 29-05-2009 od 2009-05-29 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-86/10 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-425/10 07-02-2011 od 2011-02-07 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-48/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-26/10 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-5/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR-II-2.7222.118.2014 30-01-2015 od 2015-01-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2014-03-31 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.35.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2021-06-20 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.36.2012 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-06-20 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.15.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.51.2015 14-07-2015 od 2015-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.80.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2017-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-7222.11.2014 14-03-2014 od 2014-03-14 do 2014-06-30 Marszałek woj. wlkp.

4454



DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-VI.7243.45.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7244.8.2012 15-06-2012 od 2012-06-15 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

R-BS.6233.10.2015.PR 10-06-2015 od 2015-06-10 do 2025-06-09 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

R-BS.6233.24.2015.FS 18-02-2016 od 2016-02-18 do 2026-02-17 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

SR.II-10.6600-52/06 29-05-2007 od 2007-05-29 do 2011-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  4 619,8800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 179

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1A, WITASZYCZKI, 63-200 JAROCIN  1 000,00251580939

Przetwarzania odpadów poremontowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.6233.6.2011PR 03-04-2012 od 2012-04-06 do 2021-04-06 starostwo powiatowe w jarocinie

BŚ.7644-3-1/11 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR.VI.7222.24.2011 31-05-2011 od 2011-05-31 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7222.26.2012 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-03-24 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.VI.7243.24.2011 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

4455



DSR.VI.7243.44.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7243.60.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.66.2011 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-39/09 29-05-2009 od 2009-05-29 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-86/10 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-425/10 07-02-2011 od 2011-02-07 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-48/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-26/10 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-5/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR-II-2.7222.118.2014 30-01-2015 od 2015-01-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2014-03-31 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.35.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2021-06-20 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.36.2012 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-06-20 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.15.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.51.2015 14-07-2015 od 2015-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.80.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2017-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-7222.11.2014 14-03-2014 od 2014-03-14 do 2014-06-30 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-VI.7243.45.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7244.8.2012 15-06-2012 od 2012-06-15 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

4456



R-BS.6233.10.2015.PR 10-06-2015 od 2015-06-10 do 2025-06-09 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

R-BS.6233.24.2015.FS 18-02-2016 od 2016-02-18 do 2026-02-17 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

SR.II-10.6600-52/06 29-05-2007 od 2007-05-29 do 2011-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R12  988,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 180

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1A, WITASZYCZKI, 63-200 JAROCIN251580939

Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BŚ.6233.6.2011PR 03-04-2012 od 2012-04-06 do 2021-04-06 starostwo powiatowe w jarocinie

BŚ.7644-3-1/11 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-06 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR.VI.7222.24.2011 31-05-2011 od 2011-05-31 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7222.26.2012 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-03-24 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.VI.7243.24.2011 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.44.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7243.60.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7243.66.2011 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7623-39/09 29-05-2009 od 2009-05-29 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

4457



DSR.VI.7623-86/10 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2013-12-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-425/10 07-02-2011 od 2011-02-07 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7660-48/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-26/10 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2021-06-20 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR.VI.7661-5/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-07-21 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR-II-2.7222.118.2014 30-01-2015 od 2015-01-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2014-03-31 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.35.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2021-06-20 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.36.2012 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-06-20 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.15.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.51.2015 14-07-2015 od 2015-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.80.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2017-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-7222.11.2014 14-03-2014 od 2014-03-14 do 2014-06-30 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj wlkp.

DSR-VI.7243.1.2012 10-04-2012 od 2012-04-10 do 2022-04-03 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-VI.7243.45.2012 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2021-06-20 Marszałek woj. wlkp.

DSR-VI.7244.8.2012 15-06-2012 od 2012-06-15 do 2021-04-06 Marszałek Woj. Wlkp.

R-BS.6233.10.2015.PR 10-06-2015 od 2015-06-10 do 2025-06-09 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

R-BS.6233.24.2015.FS 18-02-2016 od 2016-02-18 do 2026-02-17 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

SR.II-10.6600-52/06 29-05-2007 od 2007-05-29 do 2011-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

4458



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  41,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 181 energetyczne spalanie paliw

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

81, Lenartowice, 63-300 Pleszew251597680

Kocioł grzewczy INNOVEX-MN-TURBO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.1.2017 30-03-2017 od 2017-03-30 do 2027-07-29 STAROSTWO PLESZEWSKIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  26,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 182 kompostownia (proj moc przer. 10000 

m3)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GAJÓWKA 1, CIELCZA, 63-200 JAROCIN251604025

MIĘDZYGMINNA KOMPOSTOWNIA OSADÓW 

ŚCIEKOWYCH W CIELCZY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BI.E-RP.7644-2-31/06 18-01-2007 od 2007-01-18 do 2007-01-18 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

4459



BI.E-RP.7644-2-6/05 29-03-2005 od 2005-03-29 do 2014-07-31 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.6220.9.2014.PR 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

BŚ.6220.9.2014PR 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 starostwo powiatowe w jarocinie

BŚ.7644-2-4/10 29-06-2010 od 2010-06-29 do 2014-07-31 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

DSR.VI.7249.109.2011 14-04-2011 od 2011-04-14 do 2021-04-13 Marszałek woj. wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 183 zakład biologicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Niedźwiady 45, 62-800 Żelazków  252 000,00251622388

bioelektrownia rolnicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6220.5.2011 10-01-2012 od 2012-01-10 do 2021-12-31 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

OŚ.6233.7.2015 18-03-2015 od 2015-03-18 do 2025-03-17 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020702R3  140,4600

020780R3  9,8000

4460



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 184 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1C, JANKOWY, 63-604 KĘPNO  68,00251642592

Kotłownia opalana drewnem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.1.2012 31-01-2012 od 2012-01-31 do 2021-01-30 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  10,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 185 Piec AZSO 250 2 szt.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, ZBIERSK CUKROWNIA 207, 62-830 

ZBIERSK

 963,60251646207

kocioł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS7672-21/05 05-09-2005 od 2005-09-05 do 2015-08-31 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

OŚ.6233.32.2015 01-09-2015 od 2015-09-01 do 2025-08-31 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  430,1500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 186 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wrocławska 9, 62-874 Brzeziny251649016

Granulator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.10.2015 27-02-2015 od 2015-02-27 do 2025-02-26 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

OŚ.6233.24.2011 26-03-2012 od 2012-03-26 do 2022-03-25 starostwo powiatowe w kaliszu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R3  4,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 187 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marantowska 13a, Konin  143 480,00272819315

Zespół urzadzeń technicznych do przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6221.12.2014 20-05-2014 od 2014-05-20 do 2024-03-10 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.6221.3.2014 14-03-2014 od 2014-03-14 do 2024-03-10 prezydent miasta konina

OŚ.6221.4.2012 18-05-2012 od 2012-05-18 do 2022-05-18 prezydent miasta konina
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  430,1800

160117R12  2 733,9710

170405R12  4 636,6590

170407R12  2,5500

191202R12  1 661,2100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 188 wytwórnia mas bitumicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podgórna 17, 62-062 Strykowo  147 840,00272885401

instalacja do pordukcji mas bitumicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.73.2014.IX 25-09-2014 od 2014-09-25 do 2024-09-25 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7647-31/10 19-04-2010 od 2010-04-19 do 2020-04-19 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  3 315,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 189 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 16, 62-800 

KALISZ

 1 700,00300052447

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.68.2015 17-12-2015 od 2015-12-17 do 2025-12-16 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.KA-36620-2/06 08-07-2005 od 2005-07-08 do 2016-01-10 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  52,7550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 190 instalacja do odzysku metanolu i 

glikolu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, PRZYBYSŁAW 17, 63-210 ŻERKÓW  20 622,50300083726

Instalacja do odzysku metanolu i glikolu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-1.7222.104.2014 16-01-2015 od 2015-01-16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.59.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2017-11-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.17.2013 24-07-2013 od 2013-07-24 do 2017-11-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.42.2013 10-01-2014 od 2014-01-14 do 2017-11-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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SR.VII-2.6600-88/07 15-11-2007 od 2007-11-15 do 2017-11-15 WOJEWODA WLKP.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070107R2  95,0200

070108R2  68,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 191 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ROMANA  MAYA 1, 62-030 LUBOŃ  26 000,00300089261

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.II-10.6620-30/06 07-07-2006 od 2006-07-07 do 2016-07-03 Wojewoda Wielkopolski

W¦.6220.53.2014.IX 22-01-2016 od 2016-01-22 do 2026-01-22 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WŚ.6220.53.2014.IX 22-01-2016 od 2016-01-22 do 2026-01-22 Starosta Poznański

zm. DSR.VI.7243.76.2011 16-03-2012 od 2012-03-16 do 2016-07-03 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

zm. DSR.VI.7660-98/10 26-07-2010 od 2010-07-26 do 2016-07-03 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

zm. SR.II-10.6620-92/06 20-12-2006 od 2006-12-20 do 2016-07-03 Wojewoda Wielkopolski

zm. SR.V-6620-184/07 21-12-2007 od 2007-12-21 do 2016-07-03 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R12  270,5900
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030105R12  14,1000

030199R12  11,6000

030308R12  6,8600

040108R12  278,0600

040199R12  10,6200

040209R12  27,7800

040222R12  122,1560

040299R12  403,7500

070213R12  556,6280

070299R12  2,9520

100103R12  0,5100

120105R12  78,3790

120121R12  15,5530

120199R12  36,3060

150101R12  135,3400

150102R12  426,4900

150103R12  3,3700

150105R12  847,5000

150106R12  69,8700

150203R12  41,5340

160119R12  0,7500
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160304R12  17,2500

160380R12  681,2300

170203R12  2,7600

191201R12  23,9700

191204R12  13 877,4900

191208R12  391,0600

191210R12  203,6900

191212R12  609,3300

200307R12  20,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 192 ZAKŁAD 

BIOLOGICZNO-MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przy Szosie , 62-240 Trzemeszno  92 000,00300119418

INSTALACJA DO BIOREMEDIACJI ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.43.2016 22-08-2016 od 2016-08-22 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.61.2015 14-12-2015 od 2015-12-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.16.2014 30-06-2014 od 2014-06-30 do 2024-06-29 STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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130508R3  30,9000

160708R3  877,9200

170106R3  534,4000

170503R3  11 047,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 193 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

33, KĄKOLEWO, 62-066 GRANOWO  10 000,00300124661

Rozbrabniacz do tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.19.2016 17-06-2016 od 2016-06-17 do 2016-06-30 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.21.2015 07-08-2015 od 2015-08-07 do 2016-06-30 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.22.2015 07-08-2015 od 2015-08-07 do 2016-06-30 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.31.2016 16-11-2016 od 2016-11-16 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.38.2016 12-04-2017 od 2017-04-12 do 2028-04-12 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.40.2014 13-01-2015 od 2015-01-13 do 2016-06-30 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.41.2014 13-01-2015 od 2015-01-13 do 2016-06-30 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.6.2016 10-03-2016 od 2016-03-10 do 2016-06-30 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  73,8190
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150102R12  1 135,5170

160119R12  421,5170

191204R12  51,6800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 194 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Przybyłów, 62-600 Koło  2 130 000,00300151920

kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.60.2015 05-02-2016 od 2016-02-05 do 2026-02-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.28.2016 29-09-2016 od 2016-09-29 do 2022-07-11 STAROSTA KOLSKI

OŚ.6233.6.2012 12-07-2012 od 2012-07-12 do 2022-07-11 Starosta Kolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  2 232,6800

170107R5  3 560,5000

170508R5  3 500,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 195 kocioł

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1a, JANKOWY, 63-604 BARANÓW300178645

kotłownia grzewcza
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-146/12 27-11-2012 od 2012-11-27 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ-84/11 01-08-2011 od 2011-08-01 do 2021-07-31 Starosta Kępiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  480,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 196 instalacja do termicznego 

przekształcania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

65A, 63-611 MROCZEŃ  30,00300183793

Kocioł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.47.2015 24-03-2016 od 2016-03-24 do 2026-03-23 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ-7635-2/2006 08-02-2006 od 2006-02-08 do 2016-02-08 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  20,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 197 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SYRENIA 8A, 61-017 POZNAŃ  540 000,00300191930

Instalacja do odzysku odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  125,4500

170102R5  0,9000

170107R5  507,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 198 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

5, KOTUŃ, 64-930 SZYDŁOWO  2 250,00300198620

Stanowisko osuszania i demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.160.2014 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.Pi-3.6620-4/05 22-07-2005 od 2005-07-22 do 2015-07-22 Wojewoda Wielkopolski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 999,8910

160106R12  233,7560

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 199 Miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

123, STRASZKÓW, 62-604 KOŚCIELEC  250,00300199713

Autoryzowany Serwis Samochodowy BOSCH 

P.H.U. "PRIMAGAZ" Bogumił Nowicki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.48.2014 08-07-2014 od 2014-07-08 do 2024-07-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.49.2014 08-07-2014 od 2014-07-08 do 2024-07-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  0,0770

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 200 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

123, STRASZKÓW, 62-604 KOŚCIELEC  1 200,00300199713

Autoryzowany Serwis Samochodowy BOSCH 

P.H.U. "PRIMAGAZ" Bogumił Nowicki
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.48.2014 08-07-2014 od 2014-07-08 do 2024-07-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.49.2014 08-07-2014 od 2014-07-08 do 2024-07-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  131,7530

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 201 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Toruńska 234, 62-600 Koło  400,00300202220

Miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.112.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-12-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.4.2012 29-03-2012 od 2012-03-29 do 2022-03-29 Starostwo Powiatowe w Kole

WSS.4722.8.2015.KL.4 18-11-2015 od 2015-11-18 do 2015-08-31 RDOŚ Poznań

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  8,1630
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 202 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Toruńska 234, 62-600 Koło  400,00300202220

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.112.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-12-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.4.2012 29-03-2012 od 2012-03-29 do 2022-03-29 Starostwo Powiatowe w Kole

WSS.4722.8.2015.KL.4 18-11-2015 od 2015-11-18 do 2015-08-31 RDOŚ Poznań

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  141,9500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 203 rozbiórka elementów tramzwajów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 45, Biskupice, Pobiedziska  260,00300207080

instalacja do demontazu pojazdów w postaci 

wagonów tramwajowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.11.2017 19-06-2017 od 2017-06-19 do 2026-04-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.16.2017 04-05-2017 od 2017-05-04 do 2026-04-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.97.2015 28-04-2016 od 2016-04-28 do 2026-04-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  13,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 204 miejsce demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Goślinska 13, Pobiedziska  460,00300237900

miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.60.2013 25-11-2013 od 2013-11-25 do 2023-11-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.138.2013.VII 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2022-01-02 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  0,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 205 miejsce demontażu pojzadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Goślinska 13, Pobiedziska  460,00300237900

miejsce demontażu pojzadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.60.2013 25-11-2013 od 2013-11-25 do 2023-11-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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WS.6233.138.2013.VII 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2022-01-02 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  34,6020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 206 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Goślinska 13, Pobiedziska  770,00300237900

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.60.2013 25-11-2013 od 2013-11-25 do 2023-11-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.138.2013.VII 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2022-01-02 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  436,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 207

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZUBIANKI 8, 63-200 JAROCIN300268058

Arkuszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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BŚ 7644-3-14/10 29-08-2011 od 2011-08-29 do 2021-08-28 Starostwo Powiatowe w Jarocinie

BŚ.6233.13.2013.PR 01-08-2013 od 2013-08-01 do 2023-07-31 starosta jarociński

R-BS.6233.6.2016.PR 29-08-2016 od 2016-08-29 do 2026-08-28 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  1 534,9480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 208 kocioł

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, Marianka Mroczeńska, 63-604 Mroczeń300290046

kotłownia grzewcza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6230.13.2012 16-01-2013 od 2013-01-16 do 2015-01-22 Starosta Kępiński

OŚ.6233.19.2016 07-09-2016 od 2016-09-07 do 2026-09-06 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ.6233.29.2015 06-10-2015 od 2015-10-06 do 2025-10-05 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  108,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 209 termiczne przekształcanie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

27, 63-604 Mroczeń300290046

Kotłownia grzewcza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6230.13.2012 16-01-2013 od 2013-01-16 do 2015-01-22 Starosta Kępiński

OŚ.6233.19.2016 07-09-2016 od 2016-09-07 do 2026-09-06 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ.6233.29.2015 06-10-2015 od 2015-10-06 do 2025-10-05 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  117,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 210 kotły wodne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4A, PODARZEWO, 62-010 POBIEDZISKA  100,00300309254

kotły wodne Neptun i KWO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦.6233.190.2014.VII 31-03-2015 od 2015-03-31 do 2025-03-31 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030105R1  4,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 211 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

42, Herbutowo  40 920,00300328040

Maszyna zrębkująca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.46.2013.KB 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2024-03-06 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6233.47.2013.KB 07-03-3014 od 2014-03-07 do 2024-03-06 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R12  104,7800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 212 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wawelska 120, PIŁA, 64-920  50 000,00300348580

Rebak do drewna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.6233.70.2014.IV 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-19 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030105R12  9 833,2360

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 213 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wiosenna 55, Długie Stare, 64-100 

Święciechowa

 270,90300413402

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

20817 02-10-2006 Prezydent Miasta Leszna

DSR-II-2.7243.197.2014 15-04-2015 od 2015-04-15 do 2025-04-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.V-4.6620-4/08 14-03-2008 od 2008-03-14 do 2018-02-28 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  82,1600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 214 kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOLEJOWA 32, TARCHAŁY WIELKIE, 

63-430 ODOLANÓW

 100,00300443283

kruszarka 1

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.136.2014 24-02-2015 od 2015-02-24 do 2025-02-23 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ 7623-12/06 01-08-2007 od 2007-08-01 do 2017-08-01 STAROSTA OSTROWSKI
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OŚ 7626-36/06 01-08-2007 od 2007-08-01 do 2017-08-01 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160119R12  10,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 215 kruszarka 2

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOLEJOWA 32, TARCHAŁY WIELKIE, 

63-430 ODOLANÓW

 200,00300443283

kruszarka 2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.136.2014 24-02-2015 od 2015-02-24 do 2025-02-23 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ 7623-12/06 01-08-2007 od 2007-08-01 do 2017-08-01 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ 7626-36/06 01-08-2007 od 2007-08-01 do 2017-08-01 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  19,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 216 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOLEJOWA 32, TARCHAŁY WIELKIE, 

63-430 ODOLANÓW

 200,00300443283

MŁYN 1
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.136.2014 24-02-2015 od 2015-02-24 do 2025-02-23 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ 7623-12/06 01-08-2007 od 2007-08-01 do 2017-08-01 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ 7626-36/06 01-08-2007 od 2007-08-01 do 2017-08-01 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  7,0500

150102R12  72,2000

160119R12  42,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 217 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOLEJOWA 32, TARCHAŁY WIELKIE, 

63-430 ODOLANÓW

 200,00300443283

młyn nr 2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.136.2014 24-02-2015 od 2015-02-24 do 2025-02-23 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ 7623-12/06 01-08-2007 od 2007-08-01 do 2017-08-01 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ 7626-36/06 01-08-2007 od 2007-08-01 do 2017-08-01 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150102R12  41,1800

160119R12  12,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 218 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spokojna 18, Lipka  2 000,00300446330

Naprawa palet

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.1.2015 16-01-2015 od 2015-01-16 do 2025-01-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  5,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 219

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOMORNICKA 2, 62-052 GŁUCHOWO  20,00300462607

Młynek do rozdrabniania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.186.2014.XIII 25-02-2015 od 2015-02-25 do 2025-02-25 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.29.2011.IX 15-04-2011 od 2011-04-15 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7648-11/10 28-01-2011 od 2011-01-28 do 2021-01-28 Starostwo Poznańskie
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  4,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 220 instalacja do przetopu odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Długa 12, Sarbinowo, 62-021 Paczkowo  1 000,00300473887

Żeliwiak/piec do topienia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.41.2011.VII 02-06-2011 od 2011-06-02 do 2020-06-30 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WŚ.XI.7644-6-6/10 27-05-2011 od 2011-05-27 do 2021-05-26 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  504,1460

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 221 LINIA DO PRODUKCJI STOPU 

METALI KOLOROWYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 124A, 62-510 KONIN  1 850,00300498396

PIEC DO PRZETOPU METALI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.25.214 12-11-2014 od 2014-11-12 do 2024-11-12 prezydent miasta konina
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OŚ.7662-45/10 13-08-2010 od 2010-08-13 do 2020-08-13 PREZYDENT KONINA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  0,2180

160118R4  268,4230

170401R4  0,4840

170402R4  654,7760

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 222 instalacja do rozdrabniania odpadów i 

separacji metali

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

33, KARŚNICE, 64-030 ŚMIGIEL  2 200,00300518489

METALCHEM

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ.6233.25.2012 21-08-2012 od 2012-08-21 do 2022-08-20 Starosta Kościański

DSR-II-2.7244.30.2014 

zm.

08-10-2014 od 2014-10-08 do 2024-10-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160122R12  232,7000

160199R12  16,9100

170407R12  108,7210
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170411R12  323,2630

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 223 LINIA TECHNOLOGICZNA DO 

PRODUKCJI BETONU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

2A, MOSZCZANKA, 63-440 RASZKÓW300534420

INSTALACJA DO PRODUKCJI BETONU - moc 

przerobowa nie ma mozliwości obliczenia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RPŚ.6220.4.2011 20-12-2011 od 2011-12-20 do 2021-12-19 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.47.2014 02-12-2014 od 2014-12-02 do 2024-12-01 starosta ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  30 450,0000

100180R5  1 408,0000

101314R5  110,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 224

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Kocina, 63-435  30 000,00300536820

zestaw maszyn rozdrabniajacych drewno doppstadt

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.76446-13/2010 15-12-2010 od 2010-12-15 do 2011-12-31 starosta ostrowski

4486



OŚ.76447-8/08 15-05-2008 od 2008-05-15 do 2018-05-15 starosta ostrowski

RPŚ.6233.16.2011 12-10-2011 od 2011-10-12 do 2021-10-11 starosta ostrowski

RPŚ.6233.62.2014 29-08-2016 od 2016-08-29 do 2025-01-08 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.63.2014 25-08-2016 od 2016-08-25 do 2025-01-08 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  4 003,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 225 Zakład mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4d, MILCZ, 64-800 CHODZIEŻ  250,00300542683

Instalacja do mielenia - młynek

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.24.2015.LE 30-09-2015 od 2015-09-30 do 2024-03-16 Starosta Chodzieski

OS.6233.8.2014.LE 17-03-2014 od 2014-03-17 do 2024-03-16 Starosta Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  2,3280
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 226 instalacja do produkcji styropianu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4d, MILCZ, 64-800 CHODZIEŻ  250,00300542683

instalacja do produkcji styropianu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.24.2015.LE 30-09-2015 od 2015-09-30 do 2024-03-16 Starosta Chodzieski

OS.6233.8.2014.LE 17-03-2014 od 2014-03-17 do 2024-03-16 Starosta Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  2,3280

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 227 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Targowa 6, Kłecko  1 800,00300593999

Stacja Demontażu Pojazdów Piotr Sanok Firma 

SANOK

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.64.2013 18-11-2013 od 2013-11-18 do 2023-11-17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  306,5900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 228 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Targowa 6, Kłecko  1 800,00300593999

Stacja Demontażu Pojazdów Piotr Sanok Firma 

SANOK

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.64.2013 18-11-2013 od 2013-11-18 do 2023-11-17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  36,7900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 229 zakład mechnicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poznańska 16/5, 64-915 Jastrowie  40 000,00300602072

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.23.2015 23-07-2015 od 2015-07-23 do 2025-07-01 Starosta Złotowski

OS.6233.29.2016 18-08-2016 od 2016-08-18 do 2026-07-01 Starosta Złotowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  8 958,1000

170102R5  12 900,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 230

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szkolna 34B, 64-300 Nowy Tomyśl300615548

Ręczny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

R¦.6233.15.2016 13-06-2016 od 2016-06-13 do 2026-06-29 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318R11  0,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 231

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 5, Raczyce, 300746859

Instalacja do produkcji opakowiań z masy 

papierowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7244.58.2013 20-03-2014 od 2014-03-20 do 2024-03-19 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  1 098,8471

150101R3  607,4140

191201R3  1 308,0070

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 232

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ODOLANOWSKA 91, 63-400 OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI

300746859

Instalacja do produkcji opakowiań z masy 

papierowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.101.2014 04-12-2014 od 2014-12-04 do 2024-12-03 Marszałek Woj. Wlkp.

OŚ.76447-10/2010 08-06-2010 od 2010-06-08 do 2018-12-31 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.14.2012 25-07-2012 od 2012-07-25 do 2022-07-24 starosta ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  563,9300

150101R3  47,1500

191201R3  735,7700

4491



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 233

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOŚCIAŃSKA 32, 62-065 GRODZISK 

WLKP.

 15 000,00300776091

LINIA TECHNOLOGICZNA DO WYTWARZANIA 

ŚRODKA ULEPSZAJĄCEGO WŁ. GLEBY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.4.2015 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6220.6.2014 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.35.2014 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.37.2015 08-12-2015 od 2015-12-08 do 2024-01-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  513,0000  73,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 234 INSTALACJA DO ODWADNIANIA I 

HIGIENIZACJI OSADÓW NA PRASIE 

TAŚMOWEJ

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOŚCIAŃSKA 32, 62-065 GRODZISK 

WLKP.

 2 190,00300776091

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-PRZEPOMPOWNNIA 

ŚCIEKÓW, PRASA TAŚMOWA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.4.2015 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

4492



OS.6220.6.2014 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.35.2014 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.37.2015 08-12-2015 od 2015-12-08 do 2024-01-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R12  20,9700  0,4200

020305R12  369,0000  9,2300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 235 PŁYTA ODCIEKOWA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOŚCIAŃSKA 32, 62-065 GRODZISK 

WLKP.

 700,00300776091

PŁYTA ODCIEKOWA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.4.2015 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6220.6.2014 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.35.2014 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.37.2015 08-12-2015 od 2015-12-08 do 2024-01-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200306R12  425,0000  14,8700

4493



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 236 Miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

98A, Szymanowo, 69-900 Rawicz  600,00300807644

Miejsce demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  79,0550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 237 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

98A, Szymanowo, 69-900 Rawicz  350,00300807644

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  250,7570

4494



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 238 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski

 2 000,00300823790

Młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.76446-11/2010 03-12-2010 od 2010-12-03 do 2018-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.76446-2/2010 18-06-2010 od 2010-06-18 do 2018-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.76446-5/08 27-06-2008 od 2008-06-27 do 2018-06-27 Starosta Ostrowski

OŚ.76447-10/08 27-06-2008 od 2008-06-27 do 2018-06-27 Starosta Ostrowski

OŚ.76447-11/09 21-05-2009 od 2009-05-21 do 2018-06-27 Starosta Ostrowski

OŚ.76447-19/2010 03-12-2012 od 2012-12-03 do 2018-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.76448-12/08 27-06-2008 od 2008-06-27 do 2018-06-27 Starosta Ostrowski

RPŚ.6220.2.2016,RPŚ.62

33.10.20

14-07-2016 od 2016-07-14 do 2026-07-13 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.11.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-21 Starosta Ostrowski

RPŚ.6233.12.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-21 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.2.2012 21-05-2012 od 2012-05-21 do 2018-06-27 starosta ostrowski

RPŚ.6233.27.2011 20-10-2011 od 2011-10-20 do 2018-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

168001R5  198,7520

4495



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 239 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski

 2 000,00300823790

Młyn do tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.76446-11/2010 03-12-2010 od 2010-12-03 do 2018-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.76446-2/2010 18-06-2010 od 2010-06-18 do 2018-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.76446-5/08 27-06-2008 od 2008-06-27 do 2018-06-27 Starosta Ostrowski

OŚ.76447-10/08 27-06-2008 od 2008-06-27 do 2018-06-27 Starosta Ostrowski

OŚ.76447-11/09 21-05-2009 od 2009-05-21 do 2018-06-27 Starosta Ostrowski

OŚ.76447-19/2010 03-12-2012 od 2012-12-03 do 2018-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

OŚ.76448-12/08 27-06-2008 od 2008-06-27 do 2018-06-27 Starosta Ostrowski

RPŚ.6220.2.2016,RPŚ.62

33.10.20

14-07-2016 od 2016-07-14 do 2026-07-13 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.11.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-21 Starosta Ostrowski

RPŚ.6233.12.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-21 STAROSTA OSTROWSKI

RPŚ.6233.2.2012 21-05-2012 od 2012-05-21 do 2018-06-27 starosta ostrowski

RPŚ.6233.27.2011 20-10-2011 od 2011-10-20 do 2018-06-27 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  9,7000

4496



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 240 młynek tn±cy na sucho

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

28, 62-300 Psary Polskie  150,00300871978

młynek

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  12,3390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 241 miejsce demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Spławie, Golina  2 600,00300937163

miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI7243.16.2012 12-10-2012 od 2012-10-12 do 2022-10-11 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.VI7243.17.2012 02-07-2012 od 2012-07-02 do 2022-07-02 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2-7243.113.2014 24-04-2014 od 2014-04-24 do 2024-04-23 Marszałek woj. Wlkp.

DSr-II-2-7243.114.2014 19-03-2014 od 2014-03-19 do 2024-03-18 Marszałek woj. Wlkp.

4497



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 140,3940

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 242 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Spławie, Golina  100,00300937163

stacja demontazu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI7243.16.2012 12-10-2012 od 2012-10-12 do 2022-10-11 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.VI7243.17.2012 02-07-2012 od 2012-07-02 do 2022-07-02 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2-7243.113.2014 24-04-2014 od 2014-04-24 do 2024-04-23 Marszałek woj. Wlkp.

DSr-II-2-7243.114.2014 19-03-2014 od 2014-03-19 do 2024-03-18 Marszałek woj. Wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 243 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kwiatkowska 6f, Lewków, Ostrów Wlkp.  1 500,00300946096

LINIA DO Recyklingu PET

4498



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.6232.1.2013 03-01-2013 od 2013-01-03 Burmistrz Miasta i Gminy Grabów - odbiór odpadów

OŚ.623-23/2013 26-06-2013 od 2013-06-20 Wójt Gminy Ostrów - odbiór odpadów

OŚ.6233-2/2011 07-11-2011 od 2011-11-07 wójt gminy ostrów wlkp. odbiór odpadów

RIOŚ.033.1.2011 07-10-2011 od 2011-10-07 do 2014-06-30 MiG Grabów nad Prosna odbiór odpadów

RPS.6232.26.2011 29-11-2001 od 2011-11-29 do 2021-11-28 starosta ostrowski

RPS.6233.5.2011 13-05-2011 od 2011-05-13 do 2021-05-12 starosta ostrowski

RPŚ.6233.50.2014 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-01-13 STAROSTA OSTROWSKI

WSRK.7021.07.41 15-11-2011 od 2011-11-15 do 2013-01-01 Prezydent Miasta Kalisza - odbiór odpadów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  921,1160

191204R3  139,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 244 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kwiatkowska 6f, Lewków, Ostrów Wlkp.  1 200,00300946096

linia sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.6232.1.2013 03-01-2013 od 2013-01-03 Burmistrz Miasta i Gminy Grabów - odbiór odpadów

4499



OŚ.623-23/2013 26-06-2013 od 2013-06-20 Wójt Gminy Ostrów - odbiór odpadów

OŚ.6233-2/2011 07-11-2011 od 2011-11-07 wójt gminy ostrów wlkp. odbiór odpadów

RIOŚ.033.1.2011 07-10-2011 od 2011-10-07 do 2014-06-30 MiG Grabów nad Prosna odbiór odpadów

RPS.6232.26.2011 29-11-2001 od 2011-11-29 do 2021-11-28 starosta ostrowski

RPS.6233.5.2011 13-05-2011 od 2011-05-13 do 2021-05-12 starosta ostrowski

RPŚ.6233.50.2014 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-01-13 STAROSTA OSTROWSKI

WSRK.7021.07.41 15-11-2011 od 2011-11-15 do 2013-01-01 Prezydent Miasta Kalisza - odbiór odpadów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  20,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 245 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kwiatkowska 6f, Lewków, Ostrów Wlkp.  1 200,00300946096

linia sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.6232.1.2013 03-01-2013 od 2013-01-03 Burmistrz Miasta i Gminy Grabów - odbiór odpadów

OŚ.623-23/2013 26-06-2013 od 2013-06-20 Wójt Gminy Ostrów - odbiór odpadów

OŚ.6233-2/2011 07-11-2011 od 2011-11-07 wójt gminy ostrów wlkp. odbiór odpadów

RIOŚ.033.1.2011 07-10-2011 od 2011-10-07 do 2014-06-30 MiG Grabów nad Prosna odbiór odpadów

RPS.6232.26.2011 29-11-2001 od 2011-11-29 do 2021-11-28 starosta ostrowski

4500



RPS.6233.5.2011 13-05-2011 od 2011-05-13 do 2021-05-12 starosta ostrowski

RPŚ.6233.50.2014 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-01-13 STAROSTA OSTROWSKI

WSRK.7021.07.41 15-11-2011 od 2011-11-15 do 2013-01-01 Prezydent Miasta Kalisza - odbiór odpadów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  45,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 246 instalacja do produkcji styropianu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Słoneczna 2, 63-600 Kępno  200,00300955592

młynek kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.18.2015 11-05-2015 od 2015-05-11 do 2025-05-10 Starosta Kępiński

OŚ.6233.18.2015 11-05-2015 od 2015-05-11 do 2025-05-10 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  218,1500

170604R3  5,1100

4501



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 247 stacja demontazu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 46c/3, 64-130 Rydzyna  850,00300986010

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.66.2016 12-06-2017 od 2017-06-12 do 2027-06-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  351,9560

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 248 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KWIATOWA 91, 63-522 KRASZEWICE  160 000,00300986500

Produkcja biomasy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS 6233.12.2011sj 28-07-2011 od 2011-07-28 do 2021-06-30 STAROSTA OSTRZESZOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  281,7000

4502



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 249 Kompostownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielców 26/27, Czempiń, 64-020 

Piotrowo Pierwsze

 80 000,00300994698

Instalacja MBP czę¶ć biologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ..6220.2.2012 zm. 24-02-2012 od 2012-02-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.2.2011 28-06-2011 od 2011-06-28 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.5.2012 zm. 17-07-2012 od 2012-07-17 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.7.2013 zm. 24-01-2014 od 2014-01-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  79 842,5890

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 250 Spliter i Multistar

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielców 26/27, Czempiń, 64-020 

Piotrowo Pierwsze

 64 000,00300994698

Instalacja MBP czę¶ć mechaniczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ..6220.2.2012 zm. 24-02-2012 od 2012-02-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.2.2011 28-06-2011 od 2011-06-28 do 2021-06-30 Starosta Kościański

4503



ABŚ.6220.5.2012 zm. 17-07-2012 od 2012-07-17 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.7.2013 zm. 24-01-2014 od 2014-01-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190599R12  71 590,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 251 Spliter i Multistar

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielców 26/27, Czempiń, 64-020 

Piotrowo Pierwsze

 10 000,00300994698

Instalacja MBP czę¶ć mechaniczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ..6220.2.2012 zm. 24-02-2012 od 2012-02-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.2.2011 28-06-2011 od 2011-06-28 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.5.2012 zm. 17-07-2012 od 2012-07-17 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.7.2013 zm. 24-01-2014 od 2014-01-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  5 876,6200

4504



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 252 Spliter i Multistar

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielców 26/27, Czempiń, 64-020 

Piotrowo Pierwsze

 163 000,00300994698

Instalacja MBP czę¶ć mechaniczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ..6220.2.2012 zm. 24-02-2012 od 2012-02-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.2.2011 28-06-2011 od 2011-06-28 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.5.2012 zm. 17-07-2012 od 2012-07-17 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.7.2013 zm. 24-01-2014 od 2014-01-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  125 884,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 253 Sortownia ręczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielców 26/27, Czempiń, 64-020 

Piotrowo Pierwsze

 25 000,00300994698

Instalacja sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ..6220.2.2012 zm. 24-02-2012 od 2012-02-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.2.2011 28-06-2011 od 2011-06-28 do 2021-06-30 Starosta Kościański
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ABŚ.6220.5.2012 zm. 17-07-2012 od 2012-07-17 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.7.2013 zm. 24-01-2014 od 2014-01-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030199R12  45,0000

040222R12  80,6200

040299R12  2,8200

070213R12  123,1520

070299R12  1,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 254 Rozrywarka i kabiny sortownicze

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielców 26/27, Czempiń, 64-020 

Piotrowo Pierwsze

 42 940,00300994698

Instalacja sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ..6220.2.2012 zm. 24-02-2012 od 2012-02-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.2.2011 28-06-2011 od 2011-06-28 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.5.2012 zm. 17-07-2012 od 2012-07-17 do 2021-06-30 Starosta Kościański

ABŚ.6220.7.2013 zm. 24-01-2014 od 2014-01-24 do 2021-06-30 Starosta Kościański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150101R12  102,2700

150102R12  634,6490

150104R12  4,6400

150105R12  320,4340

150106R12  180,7500

150107R12  240,4000

191204R12  14,8800

200101R12  2 444,2400

200110R12  2,6200

200139R12  5 055,5160

200199R12  249,5300

200203R12  767,6000

200303R12  1 394,3500

200399R12  24,6650

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 255 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LIPOWA 6, KONARZYCE, KSIĄŻ 

WIELKOPOLSKI

 10 000,00301011574

BETONIARNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.24.2016 10-05-2017 od 2017-05-10 do 2027-04-27 STAROSTA ŚREMSKI
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OS-II.6233.9.2015 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  2 470,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 256 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LIPOWA 6, KONARZYCE, KSIĄŻ 

WIELKOPOLSKI

 40 020,00301011574

KOTŁOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.24.2016 10-05-2017 od 2017-05-10 do 2027-04-27 STAROSTA ŚREMSKI

OS-II.6233.9.2015 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100180R5  724,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 257 Miejsce demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

51, OBRZĘBIN, 62-700 TUREK  800,00301040179

Miejsce demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7243.33.2014 16-10-2014 od 2014-10-16 do 2024-10-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.73.2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2024-10-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

O¦.6233.1.2015 16-02-2015 od 2015-02-16 do 2025-02-15 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

OŚ.6233.22.2013 11-10-2013 od 2013-10-11 do 2023-10-10 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

SR V-1.6620-13/09 08-06-2009 od 2009-06-08 do 2019-06-08 STAROSTA TURECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  353,8100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 258 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

51, OBRZĘBIN, 62-700 TUREK  800,00301040179

STACJA DEMONTAŻU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.33.2014 16-10-2014 od 2014-10-16 do 2024-10-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.73.2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2024-10-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

O¦.6233.1.2015 16-02-2015 od 2015-02-16 do 2025-02-15 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

OŚ.6233.22.2013 11-10-2013 od 2013-10-11 do 2023-10-10 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

SR V-1.6620-13/09 08-06-2009 od 2009-06-08 do 2019-06-08 STAROSTA TURECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  117,3900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 259 termiczna beztlenowa fermentacja

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Komunalne 10, Przykona, Psary  47 900,00301048241

Bioelektrownia Przykona sp. z o. o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.10.2015 11-05-2015 od 2015-05-11 do 2025-02-11 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

O¦.6233.24.2015 02-09-2015 od 2015-09-02 do 2025-02-11 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

O¦.6233.38.2015 12-01-2016 od 2016-01-12 do 2025-02-11 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

O¦.6233.42.2014 11-02-2015 od 2015-02-11 do 2025-02-11 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  2 146,4800

020106R3  1 195,0000

020201R3  19,5000

020203R3  2 374,4400

020204R3  3 290,8500

020299R3  682,0900

020304R3  300,3300

020380R3  1 786,2200
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020501R3  69,3100

020502R3  1 079,5700

020580R3  168,9000

020601R3  106,7000

020603R3  286,4000

160380R3  822,7700

190809R3  919,4700

200108R3  15,5400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 260 STACJA DEMONTAŻU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. DRZYMAŁY 80, 63-400 OSTRÓW WLKP.301070921

STACJA DEMONTAŻU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II-2.7243.43.2013 03-07-2013 od 2013-07-03 do 2023-07-02 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7660-35/09 12-10-2009 od 2009-10-12 do 2019-10-11 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.20.2017 20-06-2018 od 2018-06-20 do 2028-06-20 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.93.2014 04-09-2014 od 2014-09-04 do 2024-09-03 Marszałek Województwa wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  485,7420
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 261 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ARMII KRAJOWEJ 10, 63-900 RAWICZ  25 000,00301095306

Sortownia odpadów opakowaniowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.3.2011 10-10-2011 od 2011-10-10 do 2021-10-09 STAROSTA RAWICKI

OS.6220.5.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-09-11 Starosta Rawicki

OS.6233.1.2011 05-08-2009 od 2009-08-05 do 2021-10-09 STAROSTA RAWICKI

OS.6233.3.2012 20-03-2012 od 2012-03-20 do 2019-07-31 Starosta Rawicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R12  33,2200

040222R12  104,4000

070213R12  752,2760

120105R12  518,1720

150102R12  7 475,8600

150106R12  11 266,1920

191204R12  1 501,4100

191208R12  899,2000

191212R12  566,9500
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200139R12  559,0740

200199R12  827,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 262 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

34, Namysłaki, 63-405 Sieroszewice  2 880,00301111985

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.1.2011 07-11-2011 od 2011-11-07 do 2019-11-15 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.55.2015 22-10-2015 od 2015-10-22 do 2025-01-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OŚ.76447-16/09 20-08-2009 od 2009-08-20 do 2019-08-20 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 588,5440

160106R12  250,4780

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 263 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOŚCIAŃSKA 32, GRODZISK WLKP.  50 000,00301126455

KOPARKO-ŁADOWARKA,ŁYŻKA,ŚWIDER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.6233.24.2012 21-08-2012 od 2012-08-21 do 2022-05-31 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.26.2013 26-02-2014 od 2014-02-26 do 2022-05-31 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  1,2790

100103R5  2,7500

100105R5  39,7800

190503R5  50,3000

190801R5  3 816,2490

190802R5  2 114,9140

200306R5  3 469,0800  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 264 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOŚCIAŃSKA 32, GRODZISK WLKP.  50 000,00301126455

KOPARKO-ŁADOWARKA,ŁYŻKA,ŚWIDER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.24.2012 21-08-2012 od 2012-08-21 do 2022-05-31 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.26.2013 26-02-2014 od 2014-02-26 do 2022-05-31 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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190805R3  23 002,7930  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 265 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1b, Piotrkowice, 64-020 Czempiń301179902

Zakład produkcyjny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ.7644-2/57/2010 26-11-2010 od 2010-11-26 do 2020-11-26 Starosta Kościański

DSR-II-2.72.44.27.2015 14-05-2015 od 2015-05-14 do 2025-05-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030199R3  143,0900

040222R3  45,1400

070213R3  6,1900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 266 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

149, Kaliszkowice Kaliskie, 63-510 Mikstat  90,00301188976

Rozdrabniacz do odpadów ze styropianu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

B¦.6233.20.2015 04-01-2016 od 2016-01-04 do 2025-12-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE
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OS.6233.26.2012r.sj 31-10-2012 od 2012-10-31 do 2022-09-30 Starosta Ostrzeszowski

OS.6233.33.2014 17-11-2014 od 2014-11-17 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS.6233.42.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2024-12-31 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  0,8000

191204R12  5,4900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 267

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bosmańska 3, 62-510 Konin  3 780,00301191470

miejsce demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.7.2014 15-07-2014 od 2014-07-15 do 2024-07-17 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.8.2014 12-05-2014 od 2014-05-12 do 2024-05-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  627,4190

160106R12  54,0880
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 268 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bosmańska 3, 62-510 Konin  100,00301191470

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.7.2014 15-07-2014 od 2014-07-15 do 2024-07-17 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.8.2014 12-05-2014 od 2014-05-12 do 2024-05-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  0,9850

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 269 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

74, Malanów, Gr±bków  400,00301291125

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  34,5750
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 270 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nowowiejskiego 14, 64-500 Szamotuły  127 750,00301298601

Oczyszczalnia Scieków Szamotuły

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.5.2011 12-09-2011 od 2011-09-12 do 2021-09-11 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.27.2013 21-06-2013 od 2013-06-21 do 2023-06-20 Starosta Szamotulski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R12  4 244,0000  43,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 271 INNA (LINIA DO PRODUKCJI STOPU 

METALI KOLOROWYCH)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemyslowa (dawniej TULISZKOWSKA 

21) 83A, 62-510 Konin (d. RYCHWAŁ)

 3 000,00301320275

PIEC DO PRZETOPU METALI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.6.2013 15-07-2013 od 2013-07-15 do 2023-07-15 PREZYDENT MIASTA KONINA

WO.7648-7-2/09 04-03-2009 od 2009-03-04 do 2019-03-04 STAROSTA KONIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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120103R4  20,3700

160118R4  1 117,6920

170401R4  12,2200

170402R4  638,3180

191002R4  15,1400

191203R4  5,7070

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 272 instalacja do fermnentacji odpadów 

organicznych selektywnie zbieracyhc

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

68, Ostrzeszów, sZKLARKA 

mYŚLNIEWSKA

 30 000,00301362291

Biogazowania rolnicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

B¦.6233.10.2016 02-05-2016 od 2016-05-02 do 2023-06-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS.6220.02.2014 22-05-2014 od 2014-05-22 do 2024-03-31 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS.6233.11.2013 05-07-2013 od 2013-07-05 do 2023-06-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

OS.6233.20.2013.sj. 12-12-2013 od 2013-12-12 do 2023-06-30 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

RP¦.6233.25.2014 24-09-2014 od 2014-09-24 do 2024-09-23 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  12 022,8000

020106R3  9 368,5000
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020202R3  3 164,2000

020501R3  2,1000

020580R3  59,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 273 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego- przetwarzanie 

mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obornicka 1, Bolechowo- Osiedle, 

Czerwonak

 27 300,00301435140

urządzenie rozdrabniające

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.88.2015 24-03-2016 od 2016-03-24 do 2026-03-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  0,9000

030199R12  3,7000

040222R12  1,5000

070213R12  11,1000

070514R12  102,8000

080118R12  0,8000

080199R12  0,0200

080201R12  0,8000
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080318R12  0,3000

080399R12  10,2000

080410R12  0,3000

120105R12  0,3000

150101R12  1,6000

150102R12  7,0000

150105R12  8,4000

150106R12  3,6000

150203R12  56,6000

160122R12  1,2000

160216R12  0,2000

160304R12  11,8000

160306R12  3,5000

160380R12  1,0000

168102R12  0,1000

170203R12  0,2000

170904R12  0,4000

190905R12  0,6000

191201R12  0,2000

191204R12  6,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 274 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bolechowo, Czerwonak  75 600,00301439734

Linia sortownicza przesiewacz bębnowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦.6233.94.2014.XXVI 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2024-11-28 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6220.40.2014.XXVI 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2022-08-16 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6220.50.2012.VII 16-08-2012 od 2012-08-16 do 2022-08-16 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.137.2014.XXVI 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2024-11-28 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150105R12  38,3600

150107R12  1,1370

191204R12  1 932,0840

191205R12  1 791,8900

191212R12  96,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 275

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Targowa 2, Skulsk301447610

Kocioł na biomasę
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  12,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 276 BIOGAZOWNIA ROLNICZA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BRUNATNA 17, KONIN  105 000,00301473091

ELEKTROWNIA BIOGAZOWA MALINIEC W 

KONINIE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6221.7.2015 25-09-2015 od 2014-09-25 do 2025-09-24 PREZYDENT MIASTA KONINA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  28 566,7300

020201R3  372,0000

020380R3  3 860,2100

020399R3  174,0000

020480R3  500,4000
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020780R3  27 659,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 277 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gostyńska Szosa 27, 64-125 Poniec  2 600,00301632997

DWCAR Damian Pawlak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II-2.7243.48.2013 26-09-2013 od 2013-09-26 do 2023-09-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 390,0270

160106R12  41,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 278 KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RZEMIEŚLNICZA 21, 62-540 KLECZEW  12 000,00301634884

KOMPOSTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.16.2011 17-05-2011 od 2011-05-17 do 2021-02-09 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-103/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2020-12-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7660-315/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2020-12-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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DSR-II-2.7222.9.2014 02-06-2014 od 2014-06-02 do 2020-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.175.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SR.IV-2.6600 22-02-2008 od 2008-02-22 do 2020-12-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

WO.6233.2.2011 09-02-2011 od 2011-02-09 do 2021-02-09 STAROSTA KONIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  547,0000  447,0000

200101R3  2,0000

200108R3  10,0000

200201R3  2 354,0000

200302R3  10,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 279 Punkt zbiórki i demontażu odpadów 

wielkogabarytowych, w tym zużytego 

sprzętu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RZEMIEŚLNICZA 21, 62-540 KLECZEW  3 400,00301634884

Punkt zbiórki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.16.2011 17-05-2011 od 2011-05-17 do 2021-02-09 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-103/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2020-12-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7660-315/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2020-12-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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DSR-II-2.7222.9.2014 02-06-2014 od 2014-06-02 do 2020-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.175.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SR.IV-2.6600 22-02-2008 od 2008-02-22 do 2020-12-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

WO.6233.2.2011 09-02-2011 od 2011-02-09 do 2021-02-09 STAROSTA KONIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  1 279,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 280 SORTOWNIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH /ZMIESZANYCH/ 

ORAZ DO CZYSZCZENIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RZEMIEŚLNICZA 21, 62-540 KLECZEW  20 000,00301634884

SORTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.16.2011 17-05-2011 od 2011-05-17 do 2021-02-09 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-103/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2020-12-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7660-315/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2020-12-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7222.9.2014 02-06-2014 od 2014-06-02 do 2020-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.175.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SR.IV-2.6600 22-02-2008 od 2008-02-22 do 2020-12-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

WO.6233.2.2011 09-02-2011 od 2011-02-09 do 2021-02-09 STAROSTA KONIŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  353,0000

150102R12  2 292,0000

150106R12  2 028,0000

150107R12  1 659,0000

200111R12  4,0000

200139R12  10,0000

200199R12  515,0000

200203R12  9,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 281 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, LUCHOWO,  100,00301638072

Oczyszczalnia scieków w Liszkowie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR 6233.31.2014.IV 26-08-2014 od 2014-08-26 do 2024-08-25 Starosta Pilski

ŚR 6233.47.2011.IV 27-12-2011 od 2011-12-27 do 2014-08-25 Starosta Pilski

ŚR.6233.21.2013.IV 29-05-2013 od 2013-05-29 do 2023-05-28 Starosta Pilski

ŚR.6233.22.2013.IV 27-05-2013 od 2013-05-27 Starosta Pilski

ŚR.I.7654/20/2005 30-08-2005 od 2005-08-30 do 2015-08-31 STAROSTA PILSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R12  30,0000  3,3700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 282 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KARCZEWNIK 1, 64-800 CHODZIEŻ  5 600,00301656756

BRYKIECIARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.12.2011 31-05-2011 od 2011-05-31 do 2021-04-30 STAROSTA CHODZESKI

OS.6233.16.2015.LE 17-06-2015 od 2015-06-17 do 2025-06-16 Starosta Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  1 256,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 283 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GŁÓWNA 74A, MOSINA, 62-050  750,00301671106

miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.77.2014 11-08-2014 od 2014-08-11 do 2024-08-10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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WS.6233.1.2012.XXVI 20-03-2012 od 2012-03-20 do 2022-03-20 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  11,9270

160106R12  1,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 284 przetwarzenie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GŁÓWNA 74A, MOSINA, 62-050  1 800,00301671106

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.77.2014 11-08-2014 od 2014-08-11 do 2024-08-10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.1.2012.XXVI 20-03-2012 od 2012-03-20 do 2022-03-20 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  540,0220

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 285 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Swoboda, 61-112 Lisków  150 000,00301692284

Węzeł betoniarski
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.31.2014 29-08-2014 od 2014-08-29 do 2024-08-28 STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE

OSL.6233.21.2017.2018 26-04-2018 od 2018-04-26 do 2028-04-25 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  34 062,4700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 286 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SULAŃSKA 13, 62-510 KONIN  7 000,00301719592

Instalacja do stabilizacji i zestalania 

unieszkodliwiania odpadów w postaci popiołów 

lotnych i stałych produktów oczyszc

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.150.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.56.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-31/08 zm 28-05-2009 od 2009-05-28 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-85/10 zm 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSr-II-1.7222.88.2014 16-10-2014 od 2014-10-16

DSR-II-2.7222.113.2015 10-04-2015 od 2015-04-10 Marszałek woj. wlkp.

DSr-II-2.7222.35.2016 10-08-2016 od 2016-08-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.42.2014 20-08-2015 od 2015-08-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2018 23-10-2018 od 2018-10-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.8.2015 22-06-2015 od 2015-06-22 do 2017-05-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-2.6600-7/06 zm 21-05-2007 od 2007-05-21 do 2017-05-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190107D9  3,2800

190113D9  3,2800

190115D9  17,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 287 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych - linia do szkła

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SULAŃSKA 13, 62-510 KONIN  9 000,00301719592

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Sp z o.o.*

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.150.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.56.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-31/08 zm 28-05-2009 od 2009-05-28 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-85/10 zm 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSr-II-1.7222.88.2014 16-10-2014 od 2014-10-16
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DSR-II-2.7222.113.2015 10-04-2015 od 2015-04-10 Marszałek woj. wlkp.

DSr-II-2.7222.35.2016 10-08-2016 od 2016-08-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.42.2014 20-08-2015 od 2015-08-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2018 23-10-2018 od 2018-10-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.8.2015 22-06-2015 od 2015-06-22 do 2017-05-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-2.6600-7/06 zm 21-05-2007 od 2007-05-21 do 2017-05-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200102R12  2 426,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 288 Kompostownia pryzmowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SULAŃSKA 13, 62-510 KONIN  20 000,00301719592

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Sp z o.o.*

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.150.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.56.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-31/08 zm 28-05-2009 od 2009-05-28 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-85/10 zm 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSr-II-1.7222.88.2014 16-10-2014 od 2014-10-16
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DSR-II-2.7222.113.2015 10-04-2015 od 2015-04-10 Marszałek woj. wlkp.

DSr-II-2.7222.35.2016 10-08-2016 od 2016-08-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.42.2014 20-08-2015 od 2015-08-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2018 23-10-2018 od 2018-10-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.8.2015 22-06-2015 od 2015-06-22 do 2017-05-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-2.6600-7/06 zm 21-05-2007 od 2007-05-21 do 2017-05-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200108R3  416,5000

200201R3  12 062,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 289 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych - linia do tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SULAŃSKA 13, 62-510 KONIN  5 000,00301719592

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Sp z o.o.*

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.150.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.56.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-31/08 zm 28-05-2009 od 2009-05-28 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-85/10 zm 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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DSr-II-1.7222.88.2014 16-10-2014 od 2014-10-16

DSR-II-2.7222.113.2015 10-04-2015 od 2015-04-10 Marszałek woj. wlkp.

DSr-II-2.7222.35.2016 10-08-2016 od 2016-08-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.42.2014 20-08-2015 od 2015-08-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2018 23-10-2018 od 2018-10-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.8.2015 22-06-2015 od 2015-06-22 do 2017-05-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-2.6600-7/06 zm 21-05-2007 od 2007-05-21 do 2017-05-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200139R12  4 968,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 290 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych - linia do papieru i tektury

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SULAŃSKA 13, 62-510 KONIN  5 000,00301719592

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Sp. z o.o.*

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.150.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.56.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-31/08 zm 28-05-2009 od 2009-05-28 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-85/10 zm 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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DSr-II-1.7222.88.2014 16-10-2014 od 2014-10-16

DSR-II-2.7222.113.2015 10-04-2015 od 2015-04-10 Marszałek woj. wlkp.

DSr-II-2.7222.35.2016 10-08-2016 od 2016-08-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.42.2014 20-08-2015 od 2015-08-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2018 23-10-2018 od 2018-10-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.8.2015 22-06-2015 od 2015-06-22 do 2017-05-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-2.6600-7/06 zm 21-05-2007 od 2007-05-21 do 2017-05-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R12  1 262,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 291 Instalacja rozdrabniania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SULAŃSKA 13, 62-510 KONIN  7 600,00301719592

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów - 

Instalacja rozdrabniania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.150.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.56.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-31/08 zm 28-05-2009 od 2009-05-28 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-85/10 zm 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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DSr-II-1.7222.88.2014 16-10-2014 od 2014-10-16

DSR-II-2.7222.113.2015 10-04-2015 od 2015-04-10 Marszałek woj. wlkp.

DSr-II-2.7222.35.2016 10-08-2016 od 2016-08-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.42.2014 20-08-2015 od 2015-08-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2018 23-10-2018 od 2018-10-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.8.2015 22-06-2015 od 2015-06-22 do 2017-05-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-2.6600-7/06 zm 21-05-2007 od 2007-05-21 do 2017-05-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  4 173,5000

200307R12  2 123,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 292 Instalacja waloryzacji odpadów w 

postaci żużli i popiołów paleniskowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SULAŃSKA 13, 62-510 KONIN  25 000,00301719592

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów - 

Instalacja waloryzacji odpadów w postaci żużli i 

popiołów paleniskowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.150.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.56.2011 13-07-2011 od 2011-07-13 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-31/08 zm 28-05-2009 od 2009-05-28 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

4536



DSR.VI.7623-85/10 zm 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2017-05-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSr-II-1.7222.88.2014 16-10-2014 od 2014-10-16

DSR-II-2.7222.113.2015 10-04-2015 od 2015-04-10 Marszałek woj. wlkp.

DSr-II-2.7222.35.2016 10-08-2016 od 2016-08-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.42.2014 20-08-2015 od 2015-08-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2018 23-10-2018 od 2018-10-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.8.2015 22-06-2015 od 2015-06-22 do 2017-05-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-2.6600-7/06 zm 21-05-2007 od 2007-05-21 do 2017-05-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190112R12  27 645,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 293 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 6, PRZYKONA, 62-731  5 000,00301725463

Kabel

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II.2.7243.50.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2016-08-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.94.2015 11-05-2016 od 2016-05-11 do 2026-05-10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7243.4.2012 15-02-2012 od 2012-02-15 do 2016-08-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R12  64,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 294 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 6, PRZYKONA, 62-731  30 000,00301725463

kruszenie gruzu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II.2.7243.50.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2016-08-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.94.2015 11-05-2016 od 2016-05-11 do 2026-05-10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7243.4.2012 15-02-2012 od 2012-02-15 do 2016-08-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  2 225,8320

170103R12  150,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 295 maszyna do przerobu lini AFL

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 6, PRZYKONA, 62-731  10 000,00301725463

Maszynka do linki AFL
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II.2.7243.50.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2016-08-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.94.2015 11-05-2016 od 2016-05-11 do 2026-05-10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7243.4.2012 15-02-2012 od 2012-02-15 do 2016-08-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170407R12  211,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 296

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 6, PRZYKONA, 62-731  41 000,00301725463

przetwarzanie niebezpiecznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II.2.7243.50.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2016-08-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.94.2015 11-05-2016 od 2016-05-11 do 2026-05-10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7243.4.2012 15-02-2012 od 2012-02-15 do 2016-08-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  1 697,8540
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 297

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lisia Góra 3, 64-710 Połajewo  4 000,00301752230

Myjka ciśnieniowa Karcher

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.29.2014.KB 30-09-2014 od 2014-09-30 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OŚ.6233.18.2011.KB 14-07-2011 od 2011-07-14 do 2021-07-13 starosta czarnkowsko-trzcianecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  257,3900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 298

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lipowa 31/2, 64-100 Leszno  0,47301762257

stacja regeneracji tonerów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O.6233.11.2013 20-08-2013 od 2013-08-20 do 2023-08-19 Prezydent Miasta Leszna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318R11  0,4110
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 299 Miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

2, BRONISŁAW, 63-025 WITOWO  400,00301797830

Miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.70.2016 13-04-2017 od 2017-04-13 do 2027-04-12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.33.2014 17-11-2014 od 2014-11-17 do 2024-11-16 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6233.9.2013 20-05-2013 od 2013-05-20 do 2023-05-19 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  395,9330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 300 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

2, BRONISŁAW, 63-025 WITOWO  1 500,00301797830

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.70.2016 13-04-2017 od 2017-04-13 do 2027-04-12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.33.2014 17-11-2014 od 2014-11-17 do 2024-11-16 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6233.9.2013 20-05-2013 od 2013-05-20 do 2023-05-19 STAROSTA ŚREDZKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 461,2580

160106R12  4,7800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 301 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nowa 2, 62-290 Mieścisko  40,00301798315

Urządzenie firmy WTÓREX typ SWW 0752-119- 

instalacja do rozdrabniania tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.14.2016.OS3 12-12-2016 od 2016-12-12 do 2025-06-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6220.3.2015.OS3 28-07-2015 od 2015-07-28 do 2025-06-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6220.7.2017.OS3 26-10-2017 od 2017-10-26 do 2025-06-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6233.16.2017.OS3 01-09-2017 od 2017-09-01 do 2027-08-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS>6230.10.2011.OS3 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-09-30 Starosta Wągrowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  5,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 302 prasy do wytłaczania oraz walcarki

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Trzcielińska 1, Dopiewo  580,00301806204

instalacja do produkcji wyrobów z gumy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.78.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2025-12-27 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.88.2013.IX 07-10-2013 od 2013-10-07 do 2023-10-07 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  43,2090

191204R3  167,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 303 Instalacja gaszenia żużla

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków  200,00301909810

Instalacja gaszenia żużla

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6222.2.2015.GK 17-12-2015 od 2015-12-17 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6224.7.2011.GK 03-01-2012 od 2012-01-03 do 2015-12-31 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OŚ.I.7644-6/09 06-05-2009 od 2009-05-06 do 2015-12-31 starosta czarnkowsko-trzcianecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190903R11  12,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 304 instalacja spalania paliw

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków  250 000,00301909810

Kocioł parowy KWK 40

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6222.2.2015.GK 17-12-2015 od 2015-12-17 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6224.7.2011.GK 03-01-2012 od 2012-01-03 do 2015-12-31 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OŚ.I.7644-6/09 06-05-2009 od 2009-05-06 do 2015-12-31 starosta czarnkowsko-trzcianecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R1  2 626,9800

030101R1  3 450,5000

030105R1  49 259,3800

150103R1  288,3400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 305 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grunwaldzka 30, 62-100 Wągrowiec  2 900,00301935723

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.72.2016 22-11-2017 od 2017-11-22 do 2027-11-21 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  316,0380

160106R12  3,6610

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 306 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stajkowska 23, 64-720 LUBASZ  150,00301954643

Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.12.2016.KB 06-05-2016 od 2016-05-06 do 2016-05-05 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6233.21.2015.KB 22-10-2015 od 2015-10-22 do 2025-10-21 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6233.3.2012.KB 13-03-2012 od 2012-03-13 do 2013-12-31 STAROSTA CZARNKOWSKO -TRZCIANECKI

OS.6233.30.2012.KB 07-11-2012 od 2012-11-07 do 2022-11-06 STAROSTA CZARNKOWSKO -TRZCIANECKI
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OS.6233.48.2013 30-12-2013 od 2013-12-30 do 2023-12-29 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6233.8.2014 24-03-2014 od 2014-03-24 do 2024-03-23 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  2,0900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 307 Instalacja do przetwarzania 

katalizatorów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szparagowa 3, Wysogotowo,  1 560,00301988889

Instalacja do przetwarzania katalizatorów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.129.2014 30-09-2015 od 2015-09-30 do 2025-09-29 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.II.6233.123.2012 21-06-2012 od 2012-06-21 do 2022-06-21 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

WŚ.6233.128.2017.IX 18-04-2018 od 2018-04-18 do 2026-09-15 Starosta Poznański

WŚ.6233.89.2016.IX 15-09-2016 od 2016-09-30 do 2026-09-15 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160801R12  283,4810
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 308 zakład mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

16A, Biały Dwór, 63-720 Koźmin Wlkp.  3 700,00302015781

Linia technologiczna do produkcji karmy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6222.1.2014 30-05-2016 od 2016-05-30 Starosta Krotoszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R3  544,8500

020304R3  734,9000

020380R3  73,4800

020601R3  2 615,4560

020699R3  1 874,5700

160380R3  633,6400

190801R3  96,9600

191212R3  104,8600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 309 Kompostownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staroprzygrodzka 121, 63-400 Ostrów 

Wlkp.

 1 643,00302017142

Kompostownia
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II--2.7222.29.2015 24-02-2016 od 2016-02-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.3.2018 04-09-2018 od 2018-09-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II--2.7222.32.2013 22-10-2013 od 2013-10-22 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.69.2016 16-12-2016 od 2016-12-16 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.91.2014 10-05-2013 od 2013-05-10 do 2013-05-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7241.13.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.45.2012 10-05-2013 od 2013-05-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.74.2012 12-03-2015 od 2015-03-12 do 2022-10-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RPŚ.6233.39.2017 27-11-2017 od 2017-11-27 do 2027-11-26 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  1 600,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 310 Segment biologicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staroprzygrodzka 121, 63-400 Ostrów 

Wlkp.

 38 818,00302017142

RIPOK RZZO instalacja do mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II--2.7222.29.2015 24-02-2016 od 2016-02-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.3.2018 04-09-2018 od 2018-09-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II--2.7222.32.2013 22-10-2013 od 2013-10-22 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.69.2016 16-12-2016 od 2016-12-16 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.91.2014 10-05-2013 od 2013-05-10 do 2013-05-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7241.13.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.45.2012 10-05-2013 od 2013-05-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.74.2012 12-03-2015 od 2015-03-12 do 2022-10-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RPŚ.6233.39.2017 27-11-2017 od 2017-11-27 do 2027-11-26 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  38 794,9570

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 311 Segment mechanicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych 

mech i biol razem 75703

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staroprzygrodzka 121, 63-400 Ostrów 

Wlkp.

 75 703,00302017142

RIPOK RZZO instalacja do mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II--2.7222.29.2015 24-02-2016 od 2016-02-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.3.2018 04-09-2018 od 2018-09-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II--2.7222.32.2013 22-10-2013 od 2013-10-22 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.69.2016 16-12-2016 od 2016-12-16 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.91.2014 10-05-2013 od 2013-05-10 do 2013-05-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7241.13.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.45.2012 10-05-2013 od 2013-05-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.74.2012 12-03-2015 od 2015-03-12 do 2022-10-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RPŚ.6233.39.2017 27-11-2017 od 2017-11-27 do 2027-11-26 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  75 702,3170

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 312 sortownia odpadów zebranych 

selektywnie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staroprzygrodzka 121, 63-400 Ostrów 

Wlkp.

 5 340,00302017142

RIPOK RZZO Segment segregacji odpadów 

selektywnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II--2.7222.29.2015 24-02-2016 od 2016-02-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.3.2018 04-09-2018 od 2018-09-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II--2.7222.32.2013 22-10-2013 od 2013-10-22 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.69.2016 16-12-2016 od 2016-12-16 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.91.2014 10-05-2013 od 2013-05-10 do 2013-05-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7241.13.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.45.2012 10-05-2013 od 2013-05-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7222.74.2012 12-03-2015 od 2015-03-12 do 2022-10-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

RPŚ.6233.39.2017 27-11-2017 od 2017-11-27 do 2027-11-26 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  544,7050

150102R12  1 201,7540

150106R12  1 218,6050

150107R12  965,8400

200101R12  100,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 313 kocioł niskotemp. swd

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaraczewska 75, 63-233 Jaraczewo  6 000,00302027672

kotłownia zakładowa na terenie zakładu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BI.E-RP.7644-2-6/07 15-06-2007 od 2007-06-15 do 2017-06-14 starosta jarociński

BI.E-RP.7644-2-6/07 07-08-2007 od 2007-08-07 do 2017-06-14 starosta jarociński

BŚ.6233.38.2014.FS 26-01-2015 od 2015-01-26 do 2025-01-25 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  580,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 314

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marantowska 5, 62-510 Konin  4 560,00302055875

Piec Topielny Marconi

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS6230.,3012 04-07-2012 od 2012-07-04 do 2020-07-04 Prezydent Miasta Konina

OŚ.6233.33.2014 07-01-2015 od 2015-01-07 do 2025-01-07 Prezydent Miasta Konina

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R4  1 162,4820

170401R4  2,6080

170402R4  3 300,5330

200140R4  0,8450

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 315 INSTALACJA DO MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

, BRZÓSTKÓW, ŻERKÓW  72 000,00302060474

INSTALACJA DO MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

R-BS.6233.25.2015.FS 04-03-2016 od 2016-03-04 do 2026-03-03 STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010504R5  560,2300

010507R5  1 879,4900

010508R5  15 419,7900

190805R5

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 316

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

7a, OLEŚNICA, 64-800 CHODZIEŻ  67,00302069736

Kocioł grzewczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6230.5.2012.LE 16-07-2012 od 2012-07-16 do 2022-07-15 STAROSTA CHODZIESKI

OS.6233.35.2013.LE 16-01-2014 od 2014-01-16 do 2024-01-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.35.2014.LE 17-12-2014 od 2014-12-17 do 2024-12-16 Starosta Chodzieski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  0,2950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 317

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

24, DZIAŁYŃ, 62-271  34 091,00302120839

Biogazownia Rolnicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.43.2015 17-02-2016 od 2016-02-17 do 2026-02-16 STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE

RŚRI.6220.10.2017 09-05-2018 od 2018-05-09 Burmistrz Gminy Kłecko

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  9 154,1000

020106R3  7 999,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 318 Kompostownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Meteorytowa 1, SUCHY LAS  10 000,00302144863

Kompostownia pryzmowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR.III.7623-92/08 29-12-2009 od 2009-12-29 do 2019-12-28 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.96.2011 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2019-12-28 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-81/10 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2019-12-28 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7661-24/10 19-01-2011 od 2011-01-19 do 2013-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSr-II-1.7222.5.2018 06-04-2018 od 2018-04-06 Marszałek Województwa wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.122.2015 22-05-2015 od 2015-05-22 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.15.2012 04-01-2013 od 2013-01-04 do 2019-12-28 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.55.2015 30-11-2016 od 2016-11-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.86.2014 04-01-2013 od 2013-01-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 319 Kompostownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Meteorytowa 1, SUCHY LAS  10 000,00302144863

Kompostownia pryzmowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.III.7623-92/08 29-12-2009 od 2009-12-29 do 2019-12-28 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.96.2011 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2019-12-28 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-81/10 09-06-2010 od 2010-06-09 do 2019-12-28 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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DSR.VI.7661-24/10 19-01-2011 od 2011-01-19 do 2013-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSr-II-1.7222.5.2018 06-04-2018 od 2018-04-06 Marszałek Województwa wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.122.2015 22-05-2015 od 2015-05-22 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.15.2012 04-01-2013 od 2013-01-04 do 2019-12-28 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.55.2015 30-11-2016 od 2016-11-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.86.2014 04-01-2013 od 2013-01-04 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 320

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Meteorytowa 3, 61-827 POZNAŃ  30 000,00302144863

Zakład zagospopdarownia odpadów w Poznaniu sp. 

z o.o. Biokompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.71.2017 15-12-2017 od 2017-12-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  630,9000

160380R3  14,7000
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200108R3  9 867,1200

200201R3  37 425,7200

200302R3  567,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 321 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rawicka 1, Dębno Polskie, 63-900 Rawicz  3 200,00302183863

Sortownia taśmowa odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.10.2014 12-05-2014 od 2014-05-12 do 2024-05-11 Starosta Rawicki

OS.6233.11.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2022-12-30 Starosta Rawicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R5  61,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 322 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło  1 320,00302220305

Linia higienizacji osadów ściekowych wapnem 

palonym

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.Ko-8.6621-2/06 08-02-2006 od 2006-02-08 do 2016-01-05 Wojewoda Wielkopolski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R12  2 058,2700  460,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 323 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LEŚNA 5, GOLINA  2 000,00302236714

Linhia do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOS.6233.222.2013 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2023-07-18 STAROSTA KONIŃSKI

WS.6233.7.2017 12-04-2017 od 2017-04-12 do 2027-04-07 STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  229,7880

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 324 Instalacja do odwadniania i 

wapnowania osadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CZEMPIŃSKA 2, 64-000 KOŚCIAN  58 400,00302300903

Instalacja do odwadniania i wapnowania osadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

AB¦.6233.26.2015 28-09-2015 od 2015-09-28 do 2025-09-28 STAROSTA KOSĆIAŃSKI
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ABŚ.6220.3.2013 15-03-2013 od 2013-03-15 do 2023-03-14 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R12  40,0000  1,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 325 3 walcarki, 7 pras hydraulicznych, 1 

maszyna do formatek, 1 mieszalnik 

układ chł

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POLNA 2, 62-066 GRANOWO  1 058,40302301216

INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW 

GUMOWYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.30.2015 14-10-2015 od 2015-10-14 do 2025-10-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.5.2017 19-06-2017 od 2017-06-19 do 2027-06-18 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  67,2660

070299R3  70,1200

191204R3  145,2000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 326 3 walcarki, 7 pras hydraulicznych, 1 

maszyna do formatek, 1 mieszalnik 

układ chł

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POLNA 2, 62-066 GRANOWO  1 058,40302301216

INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW 

GUMOWYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.30.2015 14-10-2015 od 2015-10-14 do 2025-10-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.5.2017 19-06-2017 od 2017-06-19 do 2027-06-18 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  67,2660

070299R3  119,4800

191204R3  145,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 327 Instalacja do produkcji akcesoriów 

meblowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Osińska 36, 63-600 Kępno  100,00302302612

Młynek kruszarka do tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.42.2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-12-30 STAROSTA KĘPIŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  4,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 328 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 4, Pobiedziska  27 375,00302327612

instalacja do produkcji szkła

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦.6222.17.2012.XIV 27-02-2013 od 2013-02-27 do 2017-12-19 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

W¦.6222.6.2017.XIV 20-09-2017 od 2017-09-20 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  1 882,1700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 329

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 10, Jarocin, 63-230 Witaszyce302329195

Piec do wypału ceramiki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BI.E-JS.7645-4-2/07 27-08-2007 od 2007-08-27 do 2017-08-27 Starosta Jarociński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101201R5  40,6000

190305R5  803,7300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 330 Instalacja Grzewcza

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. al. Polinova 1, 62-100 Wągrowiec  1 350,00302351250

Kocioł grzewczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-1.7222.64.2015 21-09-2015 od 2015-09-21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.30.2015 11-06-2015 od 2015-06-11 Marszałek Woj. Wlkp.

OS.6220.6.2014.OS3 25-06-2014 od 2014-06-25 do 2021-12-31 starosta wagrowiecki

OS.6220.6.2017.OS3 28-09-2017 od 2017-09-28 do 2025-09-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6220.7.2011.OS3 04-01-2012 od 2012-01-04 do 2021-12-31 starosta Wągrowiecki

OS.6220.8.2015.OS3 12-10-2015 od 2015-10-12 do 2025-09-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1 142,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 331 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

36, Parczew, 63-405 Sieroszewice  1 200,00302370795

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.34.2015 17-11-2015 od 2015-11-17 do 2023-09-12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.46.2013 13-09-2013 od 2013-09-13 do 2023-09-12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  437,8700

160106R12  37,8400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 332 Wytłaczarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czarnieckiego 7, 62-270 Kłecko  50,00302378302

Wytłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.19.2013 24-05-2013 od 2103-05-24 do 2023-05-23 Starosta Gnieźnieński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150101R3  0,4200

150102R5  0,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 333 mechaniczne przetwarzanie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

66, Złotów, Blękwit  500,00302380210

miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.84.2016 20-03-2017 od 2017-03-20 do 2027-03-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  18,2160

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 334 mechaniczne przetwarzanie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

66, Złotów, Blękwit  500,00302380210

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.84.2016 20-03-2017 od 2017-03-20 do 2027-03-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  535,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 335 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ceglana 10, 63-200 Witaszyce  1 000,00302471450

Stacja Demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSr-II-2.7243.128.2013 03-04-2014 od 2014-04-03 do 2024-04-02 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.26.2015 21-08-2015 od 2015-08-21 do 2025-08-20 Marszałek woj. wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  38,3300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 336 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHODZIESKA 32, 64-840 BUDZYŃ  750,00302484240

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.131.2013 05-05-2014 od 2014-05-05 do 2024-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.64.2015 17-12-2015 od 2015-12-17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  20,8300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 337 linia do granulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

124, Straszków, 62-604 Kościelec302524790

FSJ100-120 Compactor Pelletizer, Wytłaczarka 

dwuślimakowa stożkowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.14.2014 14-05-2014 od 2014-05-14 do 2024-05-13 Starosta Kolski

OŚ.6233.23.2016 31-10-2016 od 2016-10-31 do 2026-10-30 STAROSTA KOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  40,6430

150102R3  875,2390

160119R3  5,3850

191204R3  12,4300
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 338 Instalacja do recyklingu zużytych 

opon

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Kębłowo, 64-200 Wolsztyn  12 000,00302577409

Instalacja do produkcji sadzy popirolitycznej i oleju 

popirolitycznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.14.2015 01-07-2015 od 2015-07-01 do 2025-06-30 Starosta Wolsztyński

OS.6233.23.2015 12-10-2015 od 2015-10-12 do 2025-10-11 Starosta Wolsztyński

OS.6233.26.2013 09-12-2013 od 2013-12-09 do 2023-12-08 Starosta Wolsztyński

OS.6233.37.2016 08-11-2016 od 2016-11-08 do 2025-10-11 STAROSTA WOLSZTYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  1 345,4990

160103R3  231,2200

191203R3  232,2900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 339 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kujańska 3, Zakrzewo  200,00302591177

Układ Przerobu osadów ściekowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.6233.17.2014 21-07-2014 od 2014-07-21 do 2024-07-01 Starosta Złotowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  9,6000  2,3040

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 340 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wrocławska 19a, Antonin, 63-421 

Przygodzice

 1 700,00302660760

Stacja Demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.4.2015 06-05-2015 od 2016-05-06 do 2025-05-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  86,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 341 Kruszarka do betonu typu ble-nox

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin302676784

Kruszarka do betonu typu ble-nox

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.36.2014 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 PREZYDENT MIASTA KONINA
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  930,0000

170181R12  91,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 342

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RAKONIEWICKA 38, 62-065 GRODZISK 

WIELKOPOLSKI

 6 000,00302720143

Instalacja do odzysku opon, tworzyw sztucznych i 

papy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  41,0500

150102R3  16,1550

160119R3  6,1300

170380R3  780,3800

191204R3  44,0140
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 343 Młynek do mielenia odpadów 

styropianu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 26, 64-510 Wronki  130,00302722320

Młynek do mielenia odpadów styropianu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.23.2014 01-07-2014 od 2014-07-01 do 2024-06-30 STAROSTA SZAMOTULSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  44,2000

170203R3  1,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 344 Młyny do rozdrabniania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gajowa 3, 62-500 Konin  400,00302761870

Młyny do rozdrabniania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.24.2016 27-01-2017 od 2017-01-27 do 2027-01-27 PREZYDENT MIASTA KONINA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R3  65,0800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 345 Młyny do rozdrabniania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gajowa 3, 62-500 Konin  350,00302761870

Młyny do rozdrabniania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.24.2016 27-01-2017 od 2017-01-27 do 2027-01-27 PREZYDENT MIASTA KONINA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  289,7800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 346 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 10, Radłów, 63-400 

Ostrów Wlkp.

302795572

zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-84/09 10-12-2009 od 2009-12-10 do 2019-12-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

RPŚ.6233.29.2011 04-09-2013 od 2012-09-04 do 2019-12-09 Starosta Ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  5,1900
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 347 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 10, Radłów, 63-400 

Ostrów Wlkp.

302795572

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-84/09 10-12-2009 od 2009-12-10 do 2019-12-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

RPŚ.6233.29.2011 04-09-2013 od 2012-09-04 do 2019-12-09 Starosta Ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R11  10,4950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 348 Zakład Mechanicznego Przetwórstwa 

Odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poniecka 7, 63-840 Krobia  3 560,00302797424

Destruktor

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OR.6233.18.2016 08-11-2016 od 2016-11-08 do 2026-11-04 STAROSTA GOSTYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304D9  3,5650
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020381D9  34,8930

020601D9  0,5900

160380D9  27,1410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 349 Instalacja do kruszenia gruzu oraz 

produkcji betonu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Piotrowo działka 186/3, Obrzycko302841585

Kruszarka gruzu oraz dwa węzły betoniarskie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BR.6233.18.2016 13-12-2016 od 2016-12-13 do 2026-12-12 STAROSTA SZAMOTULSKI

BR.6233.37.2016 07-12-2016 od 2017-12-07 do 2026-12-06 STAROSTA SZAMOTULSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010409R11  3 360,0000

170101R11  419,0000

170504R11  2 133,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 350 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zielona 22, Kunowo, 63-800 Gostyń  1 176,00302860967

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 312,5570

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 351

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, SŁODKÓW, 62-700 TUREK  250,00310005003

MAWERA FU 440RIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.9.2014 16-05-2014 od 2014-05-16 do 2022-07-27 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

OS.6233.44.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

OŚ.6230.3.2012 26-07-2012 od 2012-07-26 do 2022-07-26 Starosta Turecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  153,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 352 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, ZABŁOCIE, 62-640 GRZEGORZEW  800,00310020439

Hala warsztatowa do demontażu pojazdów, 

wyposażona w niezbędne urządzenia techniczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.47.2011 05-01-2012 od 2012-01-05 do 2022-01-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-8.6620-5/05 24-06-2005 od 2005-06-24 do 2015-05-10 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  133,4760

160106R12  0,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 353 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, ZABŁOCIE, 62-640 GRZEGORZEW  800,00310020439

Hala warsztatowa do demontażu pojazdów, 

wyposażona w niezbędne urządzenia techniczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.47.2011 05-01-2012 od 2012-01-05 do 2022-01-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-8.6620-5/05 24-06-2005 od 2005-06-24 do 2015-05-10 Wojewoda Wielkopolski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  132,9100

160106R12  0,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 354 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, ZABŁOCIE, 62-640 GRZEGORZEW  850,00310020439

Hala warsztatowa do demontażu pojazdów, 

wyposażona w niezbędne urządzenia techniczne 

MIEJSCE DEMONTAŻU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.47.2011 05-01-2012 od 2012-01-05 do 2022-01-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-8.6620-5/05 24-06-2005 od 2005-06-24 do 2015-05-10 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  22,5500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 355 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, ZABŁOCIE, 62-640 GRZEGORZEW  850,00310020439

Hala warsztatowa do demontażu pojazdów, 

wyposażona w niezbędne urządzenia techniczne 

MIEJSCE DEMONTAŻU
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.47.2011 05-01-2012 od 2012-01-05 do 2022-01-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-8.6620-5/05 24-06-2005 od 2005-06-24 do 2015-05-10 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  22,5500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 356 Oczyszalnia ścieków konin lewy brzeg

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 49, 62-510 KONIN  176 000,00310025187

Oczyszalnia ścieków konin lewy brzeg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-25/09 28-05-2009 od 2009-05-28 do 2012-04-30 Marszałek woj. wlkp

DSR.VI.7660-62/10 07-05-2010 od 2010-05-07 do 2012-04-30 marszałek woj. wlkp

DSR-II-2.7243.98.2013 14-01-2014 od 2014-01-14 do 2022-06-10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7243.30.2012 11-06-2012 od 2012-06-11 do 2022-06-10 Marszałek Woewództwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7243.30.2012 11-06-2012 od 2012-06-11 do 2022-06-10 Marszałek woj. wlkp.

SR.KO.II-3-6620-3-1/02 15-07-2002 od 2002-07-15 do 2012-04-30 WOJEWODA WLKP.

SR.V.-4.6620-121/07 18-08-2007 od 2007-07-18 do 2012-04-30 wojewoda wlkp.

WOS.6233.12.2014 12-06-2014 od 2014-06-12 do 2024-06-12 STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE
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WS.6233.19.2015 21-07-2015 od 2015-07-21 do 2024-06-12 STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190899R12  28,1200  0,6420

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 357 INSTALACJA DO SPALANIA TROCIN, 

WIÓRÓW, ŚCINEK DREWNA I 

KORKA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WOJSKA POLSKIEGO 15B, 62-500 

KONIN

 1 000,00310106572

KOCIOŁ HAJNÓWKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.35.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-09 PREZYDENT MIASTA KONINA

RO.7662-85/06 18-01-2007 od 2007-01-18 do 2017-01-18 PREZYDENT MIASTA KONINA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R1  30,3500

030105R1  35,7700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 358 Instalacja do przetwarzania - odzysku 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 7, 62-600 KOŁO  11 000,00310112383

Kruszarki, młyny

4578



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.19.2012 06-11-2012 od 2012-11-06 do 2022-11-05 Starosta Kolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120117R5  1,1640

120121R5  38,5750

160306R5  58,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 359 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIENKIEWICZA 94, 62-600 KOŁO  100,00310116725

Miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-58/10 zm. 26-05-2010 od 2010-05-26 do 2019-01-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II.2.7243.9.2012 zm. 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2018-12-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OŚ.7649-6/09 20-02-2009 od 2009-02-20 do 2019-01-30 Starosta Kolski

SR.V-5.6620-73/08 28-01-2009 od 2009-01-28 do 2018-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  5,3630
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 360 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIENKIEWICZA 94, 62-600 KOŁO  750,00310116725

STACJA DEMONTAZU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-58/10 zm. 26-05-2010 od 2010-05-26 do 2019-01-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II.2.7243.9.2012 zm. 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2018-12-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OŚ.7649-6/09 20-02-2009 od 2009-02-20 do 2019-01-30 Starosta Kolski

SR.V-5.6620-73/08 28-01-2009 od 2009-01-28 do 2018-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  401,4990

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 361

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Słupecka 45, Piotrowice, 62-400 Słupca310130659

Kocioł CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6233.18.2014 21-10-2014 od 2014-10-21 do 2024-10-21 STAROSTA SŁUPECKI

SR.6233.19.2014 21-10-2014 od 2014-10-21 do 2024-10-21 STAROSTA SŁUPECKI
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SR7635/16/04 29-06-2004 od 2004-06-29 do 2014-06-29 Starosta Słupecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  35,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 362 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

39, PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI, 62-561 

ŚLESIN

 7 250,00310133907

Młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WO.6233.15.2011 27-05-2011 od 2011-05-27 do 2021-05-30 Starosta Koniński

WS.6233.24.2015 11-08-2015 od 2015-08-11 do 2025-08-11 STAROSTA KONIŃSKI

WS.6233.36.2015 19-10-2015 od 2015-10-19 do 2025-10-19 STAROSTA KONIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  1 917,3270

070299R3  57,0300

150102R3  660,0520

160216R3  189,3140

170203R3  4,1900

191204R3  44,4820
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 363 INSTALACJA CENTR. OGRZ.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOMUNALNA 1 A, 62-700 TUREK  100,00310143337

KOTŁY ENERG. RUSZT.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.3.2016 29-03-2016 od 2016-03-29 do 2026-03-28 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

RLŚ 7649/47/06 12-07-2006 od 2006-07-12 do 2016-07-10 STAROSTA TURECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  70,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 364 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARII DĄBROWSKIEJ 8, 62-500 KONIN  820,00310170535

Instalacja przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

21 RO.7662-34/04 19-05-2004 od 2004-05-19 do 2012-06-27 PREZYDENT MIASTA KONINA

35 RO-7638-50/2002 27-06-2002 od 2002-06-27 do 2012-06-27 PREZYDENT MIASTA KONINA

DSR.VI.7243.56.2011 26-09-2011 od 2011-09-26 do 2016-09-08 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7660-4/10 20-07-2010 od 2010-07-20 do 2016-09-08 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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DSR-II-2.7243.3.2017 01-03-2017 od 2017-03-01 do 2024-07-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.49.2017 02-11-2017 od 2017-11-02 do 2016-09-08 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSr-II-2.7243.56.2014 21-07-2014 od 2014-07-21 do 2024-07-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.7.2012 12-09-2012 od 2012-09-12 do 2016-09-08 Marszałek woj. Wlkp.

DSr-II-2.7243.78.2014 24-10-2014 od 2014-02-21 do 2024-10-23 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-7243.57.2014 26-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-25 Marszałek Woj. Wlkp.

SR.Ko-8.6620-11/06 12-09-2006 od 2006-09-12 do 2016-09-08 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.Ko-8.6620-8/05 24-06-2005 od 2005-06-24 do 2015-05-25 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.V-1.6620-12/09 30-04-2009 od 2009-04-30 do 2015-05-25 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  0,7550

160214R12  14,3050

200135R12  0,6060

200136R12  1,6480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 365 miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARII DĄBROWSKIEJ 8, 62-500 KONIN  800,00310170535

Stacja Demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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21 RO.7662-34/04 19-05-2004 od 2004-05-19 do 2012-06-27 PREZYDENT MIASTA KONINA

35 RO-7638-50/2002 27-06-2002 od 2002-06-27 do 2012-06-27 PREZYDENT MIASTA KONINA

DSR.VI.7243.56.2011 26-09-2011 od 2011-09-26 do 2016-09-08 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7660-4/10 20-07-2010 od 2010-07-20 do 2016-09-08 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.3.2017 01-03-2017 od 2017-03-01 do 2024-07-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.49.2017 02-11-2017 od 2017-11-02 do 2016-09-08 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSr-II-2.7243.56.2014 21-07-2014 od 2014-07-21 do 2024-07-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.7.2012 12-09-2012 od 2012-09-12 do 2016-09-08 Marszałek woj. Wlkp.

DSr-II-2.7243.78.2014 24-10-2014 od 2014-02-21 do 2024-10-23 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-7243.57.2014 26-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-25 Marszałek Woj. Wlkp.

SR.Ko-8.6620-11/06 12-09-2006 od 2006-09-12 do 2016-09-08 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.Ko-8.6620-8/05 24-06-2005 od 2005-06-24 do 2015-05-25 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.V-1.6620-12/09 30-04-2009 od 2009-04-30 do 2015-05-25 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  384,1480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 366 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARII DĄBROWSKIEJ 8, 62-500 KONIN  1 000,00310170535

Stacja demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

21 RO.7662-34/04 19-05-2004 od 2004-05-19 do 2012-06-27 PREZYDENT MIASTA KONINA

35 RO-7638-50/2002 27-06-2002 od 2002-06-27 do 2012-06-27 PREZYDENT MIASTA KONINA

DSR.VI.7243.56.2011 26-09-2011 od 2011-09-26 do 2016-09-08 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7660-4/10 20-07-2010 od 2010-07-20 do 2016-09-08 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.3.2017 01-03-2017 od 2017-03-01 do 2024-07-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.49.2017 02-11-2017 od 2017-11-02 do 2016-09-08 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSr-II-2.7243.56.2014 21-07-2014 od 2014-07-21 do 2024-07-20 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.7.2012 12-09-2012 od 2012-09-12 do 2016-09-08 Marszałek woj. Wlkp.

DSr-II-2.7243.78.2014 24-10-2014 od 2014-02-21 do 2024-10-23 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-7243.57.2014 26-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-25 Marszałek Woj. Wlkp.

SR.Ko-8.6620-11/06 12-09-2006 od 2006-09-12 do 2016-09-08 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.Ko-8.6620-8/05 24-06-2005 od 2005-06-24 do 2015-05-25 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.V-1.6620-12/09 30-04-2009 od 2009-04-30 do 2015-05-25 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  495,5320
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 367 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

31, Turek, Dzierż±zna  150 000,00310185063

Instalacja do przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.1.2016 23-02-2016 od 2016-02-23 do 2026-02-22 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

O¦.6233.5.2016 30-03-2016 od 2016-03-30 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314R5  717,2400

170107R5  1 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 368

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 158, 62-510 KONIN310186795

SYSTEM HYDROODPOPIELANIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.144.2014 21-08-2015 od 2016-08-21 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.22.2012 30-10-2012 od 2012-11-01 do 2022-10-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.10.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2014-11-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II--2.7244.121.2014 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.9.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 do 2023-01-17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.18.2012 02-11-2010 od 2010-11-02 do 2020-11-02 Prezydent miasta Konina

oś.6233.18.2012 02-11-2012 od 2012-11-02 do 2022-11-01 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.6233.28.2015 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2026-01-23 Prezydent miasta Konina

SR.KO.II-3-6620-7-1/02 04-12-2002 od 2002-12-04 do 2012-10-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.KO-2.6600-4/06 28-04-2006 od 2006-02-28 do 2015-12-31 WOJEWODA WLKP.

WOŚ.6233.50.2014 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-01 Starosta Koniński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100103D9  13 801,2000

100107D9  529,8000

100180D9  18 052,8000

190805R10  5,3400  1,3710

100180R5  1 207,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 369

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KAZIMIERSKA 45, 62-510 KONIN  1 507 000,00310186795

SYSTEM HYDROODPOPIELANIA EL. PĄTNÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7222.144.2014 21-08-2015 od 2015-08-21 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.22.2012 30-10-2012 od 2012-11-01 do 2022-10-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.10.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2014-11-30 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.9.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 do 2023-01-17 Marszałek Woj. Wlkp.

OŚ.6233.18.2012 02-11-2012 od 2012-11-02 do 2022-11-02 Prezydent Miasta Konina

OŚ.6233.28.2015 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2026-01-23 Prezydent miasta Konina

SR. KO.II-3-6620-7-1/02 04-12-2002 od 2002-12-04 do 2012-10-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR. KO-2.6600-4/06 28-04-2006 od 2006-04-28 do 2015-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

WOŚ.6233.50.2014 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-01 Starosta Koniński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100107D9  3 877,7000

100180D9  211 160,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 370

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KAZIMIERSKA 45, 62-510 KONIN  1 507 000,00310186795

WYTWÓRNIA SUSPENSJI ELEKTROWNI 

PĄTNÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.144.2014 21-08-2015 od 2015-08-21 Marszałek Woj. Wlkp.
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DSR-II-2.7243.22.2012 30-10-2012 od 2012-11-01 do 2022-10-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.10.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2014-11-30 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.9.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 do 2023-01-17 Marszałek Woj. Wlkp.

OŚ.6233.18.2012 02-11-2012 od 2012-11-02 do 2022-11-02 Prezydent Miasta Konina

OŚ.6233.28.2015 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2026-01-23 Prezydent miasta Konina

SR. KO.II-3-6620-7-1/02 04-12-2002 od 2002-12-04 do 2012-10-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR. KO-2.6600-4/06 28-04-2006 od 2006-04-28 do 2015-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

WOŚ.6233.50.2014 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-01 Starosta Koniński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102D9  144 247,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 371 miejsce demontażu pojzadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

119, OBRZĘBIN, 62-700 TUREK  200,00310227577

miejsce demontażu pojzadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-120/10 13-07-2010 od 2010-07-17 do 2015-06-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.36.2014 17-09-2014 od 2014-09-17 do 2024-09-16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-8.6620-7/05 29-06-2005 od 2005-06-29 do 2015-06-05 Wojewoda Wielkopolsi

SR.V-5.6620-64/08 13-11-2008 od 2008-11-13 do 2015-06-05 Wojewoda Wielkopolski

4589



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  9,7950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 372 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

119, OBRZĘBIN, 62-700 TUREK  600,00310227577

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-120/10 13-07-2010 od 2010-07-17 do 2015-06-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.36.2014 17-09-2014 od 2014-09-17 do 2024-09-16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.Ko-8.6620-7/05 29-06-2005 od 2005-06-29 do 2015-06-05 Wojewoda Wielkopolsi

SR.V-5.6620-64/08 13-11-2008 od 2008-11-13 do 2015-06-05 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  192,6090

160106R12  2,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 373 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konińska 11, 62-604 Kościelec310243234

miejsce demontażu pojazdów

4590



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.177.2014 29-10-2015 od 2015-10-29 do 2025-10-28 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.25.20914 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-11-26 Starosta Kolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  467,7110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 374 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konińska 11, 62-604 Kościelec  2 250,00310243234

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.177.2014 29-10-2015 od 2015-10-29 do 2025-10-28 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233.25.20914 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-11-26 Starosta Kolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  201,8330

160106R12  51,5800

4591



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 375

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1, SKOBIELICE, 62-600 KOŁO  2 400,00310300624

W-400 BIOPRESS

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7649-17/04 12-03-2004 od 2004-03-12 do 2014-02-28 Starosta Kolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020680R3  21,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 376 miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŚLESIŃSKA 23 C, 62-506 KONIN  2 800,00310317330

miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.40.2014 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.41.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 Marsząłek woj. Wlkp.

SR.Ko-8.6620-12/05 28-06-2005 od 2005-06-28 do 2015-06-15 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4592



160104R12  663,2590

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 377 miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŚLESIŃSKA 23 C, 62-506 KONIN  1 250,00310317330

miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.40.2014 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.41.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 Marsząłek woj. Wlkp.

SR.Ko-8.6620-12/05 28-06-2005 od 2005-06-28 do 2015-06-15 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  6,5500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 378 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŚLESIŃSKA 23 C, 62-506 KONIN  2 800,00310317330

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.40.2014 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.41.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 Marsząłek woj. Wlkp.

4593



SR.Ko-8.6620-12/05 28-06-2005 od 2005-06-28 do 2015-06-15 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  14,7630

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 379 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŚLESIŃSKA 23 C, 62-506 KONIN  1 250,00310317330

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.40.2014 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.41.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 Marsząłek woj. Wlkp.

SR.Ko-8.6620-12/05 28-06-2005 od 2005-06-28 do 2015-06-15 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  1,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 380 FIZYKO-CHEMICZNA OBRÓBKA 

ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sulańska 11, 62-510 Konin  12 000,00310335806

-NEUTRALIZATOR ODPADÓW CIEKŁYCH

4594



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR VI 7660-433/10 31-12-2010 od 2010-12-31 do 2016-12-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7243.45.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-I.7243.23.2012 26-07-2012 od 2012-07-26 do 2022-07-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.120.2016 23-03-2017 od 2017-03-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.15.2015 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.33.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.76.2014 19-03-2014 od 2014-03-19 do 2024-03-18 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.1.2.2017 02-07-2017 od 2017-07-02 do 2018-07-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.1.7.2015 02-07-2015 od 2015-07-02 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-7244.1.2.2018 02-07-2018 od 2018-07-02 do 2019-07-02 Marszałek Województwa @ielkopolskiego

DSR-VI.7222.78.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 do 2023-01-17 Marszałek Woj. wlkp.

SR II 11.6620-105/06 22-12-2006 od 2006-12-22 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR V 2.6620-183/07 06-11-2007 od 2007-11-06 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR V 2-6620-9/07 13-02-2007 od 2007-02-13 do 2016-12-20 WOJEWODA WILKOPOLSKI

SR.II-11.6600-62/06 ze 

zm.

01-02-2007 od 2007-02-01 Wojewoda Wlkp.

SR.Ko-2.6600-8/04 23-12-2004 od 2004-12-23 Wojewoda Wlkp.

SR.V-2.6620-102/07 26-06-2007 od 2007-06-26 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4595



060101D9  0,0370

060106D9  66,6680

060204D9  2,9810

060313D9  0,3720

060704D9  0,0010

070604D9  0,1550

080111D9  5,8600

080112D9  160,7380

080113D9  46,9200

080114D9  491,8200

080315D9  1,6000

080413D9  250,8800

080414D9  30,1700

090101D9  0,1090

090102D9  2,7800

090104D9  0,0850

110105D9  354,3460

110106D9  44,7500

110107D9  4,2700

110109D9  118,5290  11,8530

110111D9  609,1990

4596



110112D9  1 141,2350

110113D9  305,5100

110114D9  6,1300

160506D9  12,3420

160507D9  0,5070

160508D9  0,7970

160509D9  1,6700

161001D9  39,3960  0,0000

161002D9  1 978,0340  197,8030

190206D9  303,4800  30,3480

190813D9  20,0340  2,0030

200114D9  0,1000

200115D9  0,0320

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 381 FIZYKO-CHEMICZNE 

PRZETWARZANIE ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sulańska 11, 62-510 Konin  70 000,00310335806

-WĘZEŁ STABILIZACJI I CEMENTACJI ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR VI 7660-433/10 31-12-2010 od 2010-12-31 do 2016-12-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7243.45.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 Marszałek woj. Wlkp.

4597



DSR-I.7243.23.2012 26-07-2012 od 2012-07-26 do 2022-07-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.120.2016 23-03-2017 od 2017-03-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.15.2015 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.33.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.76.2014 19-03-2014 od 2014-03-19 do 2024-03-18 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.1.2.2017 02-07-2017 od 2017-07-02 do 2018-07-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.1.7.2015 02-07-2015 od 2015-07-02 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-7244.1.2.2018 02-07-2018 od 2018-07-02 do 2019-07-02 Marszałek Województwa @ielkopolskiego

DSR-VI.7222.78.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 do 2023-01-17 Marszałek Woj. wlkp.

SR II 11.6620-105/06 22-12-2006 od 2006-12-22 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR V 2.6620-183/07 06-11-2007 od 2007-11-06 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR V 2-6620-9/07 13-02-2007 od 2007-02-13 do 2016-12-20 WOJEWODA WILKOPOLSKI

SR.II-11.6600-62/06 ze 

zm.

01-02-2007 od 2007-02-01 Wojewoda Wlkp.

SR.Ko-2.6600-8/04 23-12-2004 od 2004-12-23 Wojewoda Wlkp.

SR.V-2.6620-102/07 26-06-2007 od 2007-06-26 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070111D9  54,8000  54,8000

080115D9  0,9840

080117D9  1,9680

101009D9  14,8600
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110108D9  22,1400

110109D9  10,5600  10,5600

110110D9  73,5950  73,5950

110198D9  5,9250

120101D9  4,7670

120102D9  6,8900

120116D9  2,2180

120117D9  33,8780

120121D9  1,2400

120199D9  58,9400

150107D9  0,2540

160304D9  364,9610

168102D9  6,6800

170503D9  4 941,8600

180110D9  0,0670

190107D9  5 545,7200

190110D9  50,7200

190111D9  889,8300

190112D9  19,6400

190113D9  135,5000

190115D9  89,7300
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190814D9  24,6200  24,6200

190999D9  10,0000  10,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 382 fizyko-chemiczna obróbka odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sulańska 11, 62-510 Konin  20 000,00310335806

-Węzeł unieszkodliwiania zawodnionych odpadów 

olejowych, niszczenia emulsji olejowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR VI 7660-433/10 31-12-2010 od 2010-12-31 do 2016-12-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7243.45.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-I.7243.23.2012 26-07-2012 od 2012-07-26 do 2022-07-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.120.2016 23-03-2017 od 2017-03-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.15.2015 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.33.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.76.2014 19-03-2014 od 2014-03-19 do 2024-03-18 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.1.2.2017 02-07-2017 od 2017-07-02 do 2018-07-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.1.7.2015 02-07-2015 od 2015-07-02 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-7244.1.2.2018 02-07-2018 od 2018-07-02 do 2019-07-02 Marszałek Województwa @ielkopolskiego

DSR-VI.7222.78.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 do 2023-01-17 Marszałek Woj. wlkp.

SR II 11.6620-105/06 22-12-2006 od 2006-12-22 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR V 2.6620-183/07 06-11-2007 od 2007-11-06 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

4600



SR V 2-6620-9/07 13-02-2007 od 2007-02-13 do 2016-12-20 WOJEWODA WILKOPOLSKI

SR.II-11.6600-62/06 ze 

zm.

01-02-2007 od 2007-02-01 Wojewoda Wlkp.

SR.Ko-2.6600-8/04 23-12-2004 od 2004-12-23 Wojewoda Wlkp.

SR.V-2.6620-102/07 26-06-2007 od 2007-06-26 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130508D9  675,5400

190810D9  47,6000  4,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 383 Przetwarzanie odpadów w celu ich 

przygotowania do odzysku lub 

recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sulańska 11, 62-510 Konin  40 000,00310335806

-węzeł wytwarzania paliw alternatywnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR VI 7660-433/10 31-12-2010 od 2010-12-31 do 2016-12-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7243.45.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 Marszałek woj. Wlkp.

DSR-I.7243.23.2012 26-07-2012 od 2012-07-26 do 2022-07-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.120.2016 23-03-2017 od 2017-03-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.15.2015 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.33.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 Marszałek Woj. Wlkp.
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DSR-II-2.7243.76.2014 19-03-2014 od 2014-03-19 do 2024-03-18 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7244.1.2.2017 02-07-2017 od 2017-07-02 do 2018-07-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.1.7.2015 02-07-2015 od 2015-07-02 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-7244.1.2.2018 02-07-2018 od 2018-07-02 do 2019-07-02 Marszałek Województwa @ielkopolskiego

DSR-VI.7222.78.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 do 2023-01-17 Marszałek Woj. wlkp.

SR II 11.6620-105/06 22-12-2006 od 2006-12-22 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR V 2.6620-183/07 06-11-2007 od 2007-11-06 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR V 2-6620-9/07 13-02-2007 od 2007-02-13 do 2016-12-20 WOJEWODA WILKOPOLSKI

SR.II-11.6600-62/06 ze 

zm.

01-02-2007 od 2007-02-01 Wojewoda Wlkp.

SR.Ko-2.6600-8/04 23-12-2004 od 2004-12-23 Wojewoda Wlkp.

SR.V-2.6620-102/07 26-06-2007 od 2007-06-26 do 2016-12-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030104R12  1,0050

030105R12  19,8800

040108R12  1,8800

040199R12  34,8700

040209R12  17,4000

040222R12  39,5680

040299R12  1,6000

070213R12  23,4850

4602



070214R12  0,7150

070299R12  17,4000

120105R12  33,5790

120199R12  8,6580

150101R12  2,1620

150102R12  11,9250

150106R12  16,9000

150110R12  6,9380

150202R12  31,5960

150203R12  34,3840

160119R12  4,0380

160199R12  6,0400

160306R12  0,2200

168001R12  0,2400

170203R12  7,7970

191204R12  0,7860

200101R12  12,6760

200110R12  18,8400

200111R12  116,1000

200128R12  11,8230

4603



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 384

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, MAŁOSZYNA 9A, 62-710 

WŁADYSŁAWÓW

310343941

Kocioł Schmid UTSK-450

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  27,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 385 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sulańska 3, 62-505 KONIN  8 000,00310350823

Instalacja do separacji prasowania złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.12.2014 25-06-2014 od 2014-06-25 do 2024-06-25 prezydent miasta konina

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104R12  75,3120
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 386 mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

38a, 62-704 Kawęczyn  600,00310506484

Miejsce deomntażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.55.2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.143.2014 10-12-2014 od 2014-12-10 do 2024-12-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.42.2014 30-07-2014 od 2014-07-30 do 2024-07-29 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233-26.2011 21-11-2011 od 2011-11-21 do 2021-11-20 STAROSTWO POWIATOWE TUREK

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  0,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 387 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

38a, 62-704 Kawęczyn  600,00310506484

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.55.2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.143.2014 10-12-2014 od 2014-12-10 do 2024-12-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7243.42.2014 30-07-2014 od 2014-07-30 do 2024-07-29 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OŚ.6233-26.2011 21-11-2011 od 2011-11-21 do 2021-11-20 STAROSTWO POWIATOWE TUREK

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  78,0950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 388 miejsce demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

38, LEŚNICA, 62-600 KOŁO  750,00311491885

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.14.2012 27-09-2013 od 2013-09-27 do 2012-11-16 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.62.2014 01-08-2014 od 2014-08-01 do 2024-07-31 Marszałek Woj. Wlkp.

OŚ.6233.30.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-12-15 Starosta Kolski

OŚ.7649-64/06 29-11-2006 od 2006-11-29 do 2016-11-28 Starosta Kolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  0,5730

160106R12  10,5200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 389 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

38, LEŚNICA, 62-600 KOŁO  1 000,00311491885

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.14.2012 27-09-2013 od 2013-09-27 do 2012-11-16 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.62.2014 01-08-2014 od 2014-08-01 do 2024-07-31 Marszałek Woj. Wlkp.

OŚ.6233.30.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-12-15 Starosta Kolski

OŚ.7649-64/06 29-11-2006 od 2006-11-29 do 2016-11-28 Starosta Kolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  602,6980

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 390

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KAZIMIERSKA 45, 62-510 KONIN311495558

Instalacja do energetycznego spalania paliw - 

Elektrownia Pątnów II

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.134.2011 06-12-2011 od 2011-12-06 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-38/08 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR.VI.7623-95/10 30-09-2010 od 2010-09-30 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.146.2016 13-04-2016 od 2016-04-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.226.2014 24-07-2015 od 2015-07-24 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.230.2014 19-01-2015 od 2015-01-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.343.2014 12-10-2015 od 2015-10-12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.78.2013 09-05-2014 od 2014-05-09 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.26.2014 04-09-2014 od 2014-09-04 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.VII-3.6600-70/06 09-08-2007 od 2007-08-09 do 2017-08-09 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.VII-3.6600-70/06 + 

dec. zm.

09-08-2007 od 2007-08-09 do 2017-08-09 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100121R5  475,2000  248,0570

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 391

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KAZIMIERSKA 45, 62-510 KONIN311495558

Instalacja odwadniania i magazynowania gipsu 

Elektrowni Patnów II

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.134.2011 06-12-2011 od 2011-12-06 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-38/08 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR.VI.7623-95/10 30-09-2010 od 2010-09-30 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.146.2016 13-04-2016 od 2016-04-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.226.2014 24-07-2015 od 2015-07-24 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.230.2014 19-01-2015 od 2015-01-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.343.2014 12-10-2015 od 2015-10-12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.78.2013 09-05-2014 od 2014-05-09 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.26.2014 04-09-2014 od 2014-09-04 do 2017-08-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.VII-3.6600-70/06 09-08-2007 od 2007-08-09 do 2017-08-09 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.VII-3.6600-70/06 + 

dec. zm.

09-08-2007 od 2007-08-09 do 2017-08-09 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100107R5  202 372,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 392

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

55, 62-704 KAWĘCZYN  2 000,00311498812

Młynki do rozdrabniania odpadów z tworzyw 

sztucznych (4szt.)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.17.2016 08-06-2016 od 2016-06-08 do 2023-04-24 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

O¦.6233.4.2015 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2023-04-24 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
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RLŚ.7649/115/02 23-01-2003 od 2003-01-23 do 2013-01-15 Starostwo Powiatowe w Turku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  358,0000

120105R3  9,8000

150102R3  36,2000

191204R3  18,6100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 393 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GAJOWA 1, 62-510 KONIN  15 000,00311559360

kruszarka młyn do mielenia myjka wstepna wanna 

flotacyjna wirówki prasa aglomerator wytłaczarka do 

regranulacji wraz z s

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6230.9.2012 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2022-12-21 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.6233.11.2017 08-05-2017 od 2017-05-08 do 2023-10-15 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.6233.14.2013 15-10-2013 od 2013-10-15 do 2023-10-15 Prezydent Miasta Konina

OŚ.6233.21.2015 01-12-2015 od 2015-12-01 do 2022-12-21 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.6233.5.2014 17-03-2014 od 2015-03-17 do 2023-10-15 Prezydent Miasta Konina

OŚ.6233.5.2016 14-04-2016 od 2016-04-14 do 2023-10-15 PREZYDENT MIASTA KONINA
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R3  668,6060

070213R3  15,6450

150102R3  5 610,7670

191204R3  159,3150

200139R3  12,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 394 Miejsce demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Pomarzany Fabryczne, 62-650 Kłodawa  150,00311560445

Miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.47.2013 27-09-2013 od 2013-09-27 do 2023-09-26 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.82.2014 01-08-2014 od 2014-08-01 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  28,9200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 395 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Pomarzany Fabryczne, 62-650 Kłodawa  800,00311560445

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.47.2013 27-09-2013 od 2013-09-27 do 2023-09-26 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.82.2014 01-08-2014 od 2014-08-01 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  317,9550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 396

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Smulsko 59, 62-731 Przykona  150,00311614454

zespół spalania rozdrobnionego drewna AZSD

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  21,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 397 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

12a, Krągola Pierwsza, 62-571 Stare Miasto  1 650,00311628189

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II.2.7243.51.2014 07-10-2014 od 2014-10-07 do 2024-10-06 Marszałek Woj. Wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 200,0000

160106R12  450,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 398 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chrobrego 17, 64-500 Szamotuły  3 400,00320926327

Zakład Przetwarzania ZSEiE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.12.2012 19-10-2012 od 2012-10-19 do 2022-10-18 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.72.2014 19-09-2014 od 2014-09-19 do 2024-09-18 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.27.2012 05-07-2012 od 2012-07-05 do 2022-06-28 Starosta Szamotulski

OS.6233.39.2014 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2024-09-29 Starosta Szamotulski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  25,9000

200135R12  1,3000

200136R12  406,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 399 WYTŁACZARKI TWORZYW 

SZTUCZNYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czerniejewska 4, Wrze¶nia  1 800,00351486918

PRZETWARZANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

wb¶.6233.13.2014 26-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-26 STAROSTWO WRZESIŃSKIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  30,9310

120105R3  33,0450

150102R3  94,3750

160119R3  52,7000

191204R3  71,8910
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 400 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kowanowska 19, 64-600 Oborniki  2 520,00360771684

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.44.2017 08-02-2018 od 2018-02-08 do 2028-02-08 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.28.2017 06-02-2018 od 2018-02-06 do 2028-02-06 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

WŚ.6233.115.2016.XXVI 20-01-2016 od 2016-01-20 do 2027-01-20 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  17,7060

200136R12  45,0120

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 401 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

92A, Moszczanka, Raszków360907505

PRZESIEWACZ  BĘBNOWY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PRŚ.6233.20.2014 23-10-2015 od 2015-10-23 do 2024-09-11 starosta ostrowski

RPś..6233.20.2014 23-06-2015 od 2015-06-23 do 2024-09-11 starosta ostrowski
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RPŚ.12.2013 odb odp 18-11-2013 burmistrz gm raszków

RPŚ.6220.4.2014 04-09-2014 od 2014-09-04 do 2024-09-03 starosta ostrowski

RPŚ.6233.20.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-09-11 starosta ostrowski

RPŚ.6233.27.2014 04-09-2024 od 2014-09-04 do 2024-09-03 starosta ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170107R12  649,3200

200199R12  2 102,0400

200399R12  609,4410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 402 Wyparka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wodna 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski  600,00360951423

Wyparka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.16.2013 24-06-2013 od 2013-06-24 do 2013-11-18 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.40.2015 03-09-2015 od 2015-09-03 do 2025-07-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.60.2016 10-08-2016 od 2016-08-10 do 2025-07-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110111D9  53,0000
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110113D9  25,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 403 Sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

19a, SKIERSZEWO, 62-200  3 000,00361087837

Krusz±co-sortuj±ca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.37.2015 29-02-2016 od 2016-02-29 do 2026-02-28 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

OS.6233.38.2015 29-02-2016 od 2016-02-29 do 2026-02-28 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160304R5  130,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 404 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolonia pod Kobylat± 4, Przedecz, 62-635  2 200,00361292780

Instalacja do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.18.2016 19-08-2016 od 2016-08-19 do 2026-08-18 STAROSTA KOLSKI

OŚ.6233.25.2015 26-10-2015 od 2015-10-26 do 2025-10-25 STAROSTA KOLSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  20,3600

150102R3  65,5140

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 405 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

37, Sady, Wągrowiec361499729

Instalacja do produkcji kul staowych z główki szyny 

kolejowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  3 202,2100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 406

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Taszarowo 19, 62-100 Wągrowiec  11 800,00361646194

ekstruder wytłaczarko rozdmuchiwarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7244.1.2014 24-04-2014 od 2014-04-24 do 2024-04-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  521,1440

150110R3  530,9790

191204R3  161,5020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 407 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4, Niemarzyn, 63-910 Miejska Górka  12 000,00361776790

Zbiornik węzła betoniarskiego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.13.2015 29-09-2015 od 2015-09-29 do 2025-09-28 STAROSTA RAWICKI

OS.6233.14.2015 13-10-2015 od 2015-10-13 do 2025-10-12 STAROSTA RAWICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  1 380,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 408 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spokojna 1, Lipka  2 500,00362141792

Kruszarka
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.19.2015 05-11-2015 od 2015-11-05 do 2025-06-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170107R5  1 050,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 409 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, Krzyżanowo, 63-100 Śrem362568651

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  26,7770

160106R12  0,3550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 410 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

27, Chojęcin-Szum, 63-640 Bralin  325,00363481024

Młynek do mielenie tworzyw sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.11.2016 11-04-2016 od 2016-04-11 do 2026-04-10 STAROSTA KĘPIŃSKI

OŚ.6233.12.2016 01-03-2016 od 2016-03-01 do 2026-02-28 STAROSTA KĘPIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  36,2480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 411 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STAROŁĘCKA 245, 61-341 POZNAŃ  270 000,00364212668

KRUSZARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.56.2014 06-11-2014 od 2014-11-06 do 2024-11-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WŚ.6233.85.2016.IX 05-10-2016 od 2016-10-05 do 2024-11-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  5 772,9500

170102R12  19 831,0000

170107R12  5 444,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 412 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STAROŁĘCKA 245, 61-341 POZNAŃ  3 000,00364212668

SORTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.56.2014 06-11-2014 od 2014-11-06 do 2024-11-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WŚ.6233.85.2016.IX 05-10-2016 od 2016-10-05 do 2024-11-05 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R12  81,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 413 Linia do odzysku helu zbiorniki 

kriogeniczne urzadzenia do obróbi 

mechanicznej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

195, Czarnylas, 63-421 Przygodzice  220,00365776485

inne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RPŚ.6233.3.2017 21-04-2017 od 2017-04-21 do 2027-04-20 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160304R12  9,6420

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 414 instalacja do fermentacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Tursko, Gołuchów366214080

gorzelnia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6232.4.2015 23-10-2015 od 2015-10-23 STAROSTWO PLESZEWSKIE

OS.6232.6.2017 26-06-2017 od 2017-06-26 do 2017-06-25 STAROSTWO PLESZEWSKIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R3  236,7800

020380R3  25 489,1000

160380R3  57,4100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 415 Instalacja do fermentacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Zbiersk cukrownia, Stawiszyn366214080

Gorzelnia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6232.2.2018 31-08-2018 od 2018-08-31 do 2017-06-25 STAROSTWO PLESZEWSKIE
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OS.6232.6.2017 26-06-2017 od 2017-06-26 do 2017-06-25 STAROSTWO PLESZEWSKIE

OŚ.6220.3.2012 07-09-2012 od 2012-09-07 do 2022-09-07 STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R3  167 162,9900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 416 Instalacja do rozdrabniania 

selektywnie zebranych odpadów z 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

12, Turek, Cisew  300,00366730019

Ciąg technologiczny do kruszenia i mielenia 

odpadów z tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.39.2017 24-11-2017 od 2017-11-24 do 2027-11-23 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  171,8470

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 417 Instalacja do rozdrabniania 

selektywnie zebranych odpadów z 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

12, Turek, Cisew  200,00366730019

Ciąg technologiczny do kruszenia i mielenia 

odpadów z tworzyw sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.39.2017 24-11-2017 od 2017-11-24 do 2027-11-23 STAROSTWO POWIATOWE W TURKU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  115,3970

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 418 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

47, Łokacz Mały, 64-761 Krzyż Wlkp.  40 000,00366754706

Linia technologiczna do separacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.6233.26.2017.IV 25-10-2017 od 2017-10-25 do 2027-10-24 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191202R4  2 531,5460

191203R4  16,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 419 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

76, Podanin, 64-800 Chodzież  200,00366758006

linia do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.11.2015.LE 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2025-11-23 Starosta Chodzieski

OS.6233.24.2013.LE 16-10-2013 od 2013-10-16 do 2023-10-15 Starosta Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  47,9500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 420 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

76, Podanin, 64-800 Chodzież  400,00366758006

linia do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.11.2015.LE 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2025-11-23 Starosta Chodzieski

OS.6233.24.2013.LE 16-10-2013 od 2013-10-16 do 2023-10-15 Starosta Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  26,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 421 zakład przetwarzania mechanicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

76, Podanin, 64-800 Chodzież  200,00366758006

Młynek NGR

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.11.2015.LE 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2025-11-23 Starosta Chodzieski

OS.6233.24.2013.LE 16-10-2013 od 2013-10-16 do 2023-10-15 Starosta Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  197,7800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 422 zakład przetwarzania mechanicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

76, Podanin, 64-800 Chodzież  400,00366758006

Młynek recotrim

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.11.2015.LE 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2025-11-23 Starosta Chodzieski

OS.6233.24.2013.LE 16-10-2013 od 2013-10-16 do 2023-10-15 Starosta Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 423 Piec hutniczy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 4, 63-910 Miejska Górka  1 380,00367172478

Instalacja do produkcji szkła opakowaniowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R5  47,7300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 424 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gdyńska 131, Czerwonak  62 190,00368208474

ORDO POZNAŃ Sp. z o.o. sp. k. Wariant 1

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.17.2014 24-06-2014 od 2014-06-24 do 2024-06-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

W¦.6233.112.2017.I 16-10-2017 od 2017-10-16 do 2023-03-14 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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170904R12  299,3100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 425 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gdyńska 131, Czerwonak  43 410,00368208474

ORDO POZNAŃ Sp. z o.o. sp. k. Wariant 2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.17.2014 24-06-2014 od 2014-06-24 do 2024-06-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

W¦.6233.112.2017.I 16-10-2017 od 2017-10-16 do 2023-03-14 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  96,3900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 426 instalacja do spalania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOLEJOWA 21, KOBYLIN  1 000,00368645690

KOCIOŁ GRZEWCZY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030105R1  562,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 427 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOLEJOWA 21, KOBYLIN  10 000,00368645690

PELECIARKA SJ30

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  872,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 428 Instalacja spalania paliw

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rudniki 5, Opalenica, 64-330  500,00369199926

Kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6232.35.2011 18-06-2012 od 2012-06-18 Starosta Nowotomyski

RŚ.6233.25.2016 29-09-2016 od 2016-09-29 Starosta Nowotomyski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030105R1  295,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 429 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSTYŃSKA 18, 63-860 POGORZELA  676,00410033893

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.6.2013 19-06-2013 od 2013-06-19 do 2023-06-18 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7243.62.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OR.6233.17.2014 20-05-2014 od 2014-05-20 do 2024-05-20 Starosta Gostyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  353,7490

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 430 odlewnia żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bobramyśl 8a, 64-113 Osieczna410036638

żeliwniak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.6233.13.2015 02-06-2015 od 2015-06-02 do 2025-06-02 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  974,5370

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 431 kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 35, 63-740 Kobylin  14,00410181955

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.37.2016 01-03-2017 od 2017-03-01 do 2027-03-01 Starosta Krotoszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  2,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 432 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LEŚNA 16, 64-310 PAKOSŁAW  980,00410193059

Miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.33.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2023-01-21 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.7.2013 24-04-2013 od 2013-04-24 do 2023-04-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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OS.6233.21.2014 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2024-09-30 Starosta Rawicki

OS.7648-49/10 27-12-2010 od 2010-12-27 do 2020-12-24 STAROSTA RAWICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  9,9360

160106R12  0,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 433 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LEŚNA 16, 64-310 PAKOSŁAW  2 200,00410193059

Stacja Demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.33.2012 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2023-01-21 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.7.2013 24-04-2013 od 2013-04-24 do 2023-04-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.21.2014 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2024-09-30 Starosta Rawicki

OS.7648-49/10 27-12-2010 od 2010-12-27 do 2020-12-24 STAROSTA RAWICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  355,0980
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 434 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9, JANOWO, 63-930 JUTROSIN  360,00410196141

STACJA DEMONTAŻU , KASACJI POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-13/10 30-06-2010 od 2010-06-30 do 2016-01-31 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.

DSR-II-2.7243.187.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.287.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

IR.IX-1.6620-1/09 17-07-2009 od 2009-07-17 do 2016-01-31 WOJEWODA WLKP.

SR.LE-2.6620/16/05 02-02-2002 od 2002-02-02 do 2016-01-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  85,3890

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 435

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PROSTA 4, SPYTKÓWKI, 64-000 

KOŚCIAN

 35 000,00410228160

WYTWÓRNIA PODŁOŻA PIECZARKOWEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

AB¦.6220.2.2016 31-05-2016 od 2016-05-31 do 2026-05-30 STAROSTA KO¦CIAŃSKI
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ABŚ 6230.7.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2021-12-31 Starosta Kościański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106R3  26 943,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 436 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MÓRKOWSKA 34, WILKOWICE, LIPNO  25 400,00410335252

Stacja Demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.225.2014 21-05-2015 od 2015-05-21 do 2025-05-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.LE-2.6620/7/5 05-08-2005 od 2005-08-05 do 2015-07-31 WOJEWODA WLPK.

SR.Le-2.6620-4/06 11-08-2006 od 2006-08-11 do 2015-07-31 wojewoda wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  125,0080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 437 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MÓRKOWSKA 34, WILKOWICE, LIPNO  25 400,00410335252

STACJA DEMONTAŻU
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.225.2014 21-05-2015 od 2015-05-21 do 2025-05-20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.LE-2.6620/7/5 05-08-2005 od 2005-08-05 do 2015-07-31 WOJEWODA WLPK.

SR.Le-2.6620-4/06 11-08-2006 od 2006-08-11 do 2015-07-31 wojewoda wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  5 675,4940

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 438 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okrężna 10/13, 64-100 Leszno  2 500,00410335690

Instalacja do odzysku odzieży

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GK-O.6233.12.2013 30-08-2013 od 2013-08-30 do 2023-08-29 URZĄD MIASTA LESZNA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200110R12  340,6480
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 439 zakład przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, jerzyce kościelne, WŁOSZAKOWICE  1 000,00410361255

kruszarki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.6233.8.2013 25-11-2013 od 2015-11-25 do 2023-11-25 starosta leszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  1 050,0000

170504R12  8 500,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 440 zakład mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

30, GRONÓWKO, 64-111 LIPNO  1 920,00410372840

warsztat do odzysku

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7249.156.2011 09-05-2011 od 2011-05-09 do 2021-05-08 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.67.2014 25-11-2014 od 2015-11-25 do 2024-11-24 Marszałek woj. wlkp.

OS.6233.15.2016 12-09-2016 od 2016-09-12 do 2026-09-11 STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE

OS.I.7660-36/09 29-10-2009 od 2009-10-29 do 2019-10-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI
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OS.II/7668-31/06 15-03-2007 od 2007-03-15 do 2017-03-15 UM Poznania

OS.II/767-383/07 22-10-2220 od 2007-10-22 do 2014-12-09 prezydent miasta poznania

OS.II7668-21/06 15-03-2007 od 2007-03-15 do 2017-03-15 UM Poznania

OS-II.6221.85.2011 18-01-2012 od 2012-01-18 do 2022-01-23 Prezydent Miasta Poznania

OS-II-6233.157.2016 28-06-2016 od 2016-06-28 do 2026-08-27 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

ŚR.6233.39.2017.IV 25-01-2018 od 2018-01-25 do 2028-01-25 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  132,8500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 441 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHŁAPOWSKIEGO 9, 64-000 KOŚCIAN  9 000,00410514470

Punkt kasacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.173.2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2024-12-21 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  375,1970
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 442 piec gazowy do topienia metali 

nieżelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FABRYCZNA  15, 64-100 LESZNO  3 120,00410517510

piec Remix

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II.1.7222.235.2014 21-01-2015 od 2015-01-21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.II.1.7222.55.2014 04-09-2014 od 2014-09-04 do 2019-02-18 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.III.7623-3/08 26-02-2009 od 2009-02-26 do 2019-02-18 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.124.2011 02-04-2012 od 2012-04-02 do 2019-02-18 Marszałek Województwa Wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  58,0000

170405R4  7 019,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 443 piece indukcyjne średniej 

częstotliwości do topienia metali 

żelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FABRYCZNA  15, 64-100 LESZNO  102 960,00410517510

piece ABB i Junker

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II.1.7222.235.2014 21-01-2015 od 2015-01-21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR.II.1.7222.55.2014 04-09-2014 od 2014-09-04 do 2019-02-18 Marszałek Woj. wlkp.

DSR.III.7623-3/08 26-02-2009 od 2009-02-26 do 2019-02-18 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7222.124.2011 02-04-2012 od 2012-04-02 do 2019-02-18 Marszałek Województwa Wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  58,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 444 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wiejska 33, Błotnica, 64-234 Przemęt  1 046,30411003196

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.49.2013 10-10-2013 od 2013-10-10 do 2023-10-09 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  222,1150

160106R12  1,0450

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 445 Stacja dmeontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rawicka 17, Karolinki, 63-910 Miejska 

Górka

 1 500,00411033843

Aleksander Naskręt "ALDA"
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.1.2014 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2024-09-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  440,1250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 446

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SARNOWSKA 2, 63-900 RAWICZ  5 760,00411106602

Piece Łukowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.5.2011 30-06-2011 od 2011-06-30 do 2021-06-29 Starostwo Powiatowe

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R4  41,0000

170401R4  0,1600

170405R4  1 070,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 447 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POŁUDNIOWA 21, 64-030 ŚMIGIEL411153895

Domieszka do produkcji wyrobów betonowych oraz 

do budowy dróg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ.6233.34.2014 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2024-11-28 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.7664-2-75/05 06-01-2006 od 2006-01-06 do 2016-01-06 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  920,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 448 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PLATANOWA 8A, 63-940 BOJANOWO  1 000,00411159515

MIEJSCE DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II-2.7143.101.2013 27-01-2014 od 2014-01-27 do 2024-01-26 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.II-2.7243.47.2014 25-06-2014 od 2014-06-25 do 2024-06-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  4,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 449 Instalacja odzysku

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PLATANOWA 8A, 63-940 BOJANOWO  2 600,00411159515

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II-2.7143.101.2013 27-01-2014 od 2014-01-27 do 2024-01-26 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.II-2.7243.47.2014 25-06-2014 od 2014-06-25 do 2024-06-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  518,4140

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 450 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BOJANOWSKA 20, 64-125 PONIEC  1 200,00411201335

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.119.2013 26-02-2014 od 2014-02-26 do 2024-02-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  359,8590

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 451 INSTALACJA DO KOMPOSTOWANIA 

ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SAPERSKA 23, 64-100 LESZNO  350,00411416981

-KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH W 

KOSZANOWIE-

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

.DSR.II-2.7222.41.2012 

poz.zin

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek województwa Wielkopolskiego

7050-02-09 10-12-2009 od 2009-12-10 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

7062/15/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 WÓJT GM. PĘPOWO

7638-01-06 27-12-2006 od 2006-12-27 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

ABŚ.6233.9.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 do 2026-03-13 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.7644-2/84/2009 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2019-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

B-NiB.6233.8.2011 20-06-2011 od 2011-06-20 do 2021-07-14 Wójt Gminy Włoszakowice

DSR.VI.7222.81.2011 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 zint 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7623-26/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR.VI.7623-26/10 zint 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.106.2014 05-08-2015 od 2015-08-05 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.115.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.2.2017 14-04-2017 od 2017-04-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.41.2012 

zint

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.1.12.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 do 2022-07-08 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.44.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.45.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.50.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. Wlkp.

GG 7514/12/2009 zmiana 22-10-2009 od 2009-10-22 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GGPPiOŚ 7062-3/09 29-06-2009 od 2009-06-29 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. RAWICZ

GK 7066/1/2006 12-12-2006 od 2006-12-12 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GK-O-6233.22.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 Prezydent Miasta Leszna

GK-O-7062/7/09 22-12-2009 od 2009-12-22 do 2019-12-31 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GK-O-7663/4/07 19-07-2007 od 2007-07-19 do 2017-06-30 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GKP.7063/2/2010 04-01-2010 od 2010-01-04 do 2018-04-30 BURMISTRZ GM. KRZYWIŃ

H-6431/8/2009/10 11-01-2010 od 2010-01-11 do 2019-12-31 WÓJT GMINY LIPNO

MGR.7050-16/09 12-05-2009 od 2009-05-12 do 2019-06-30 BURMISTRZ GM. GOSTYŃ

OR.6233.18.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 starosta gostyński

OR.6233.2.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.27.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta gostyński
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OR.6233.3.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.7.2011 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 starosta gostyński

OR.6233.7.2011 zmaina 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OR.76444-21/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.6233.12.2015 09-10-2015 od 2015-10-09 do 2025-10-08 Starosta Rawicki

OS.6233.15.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 starosta rawicki

OS.6233.6.2011 16-08-2011 od 2011-08-16 do 2019-12-31 STAROSTA RAWICKI

OS.6233.6.2015 04-05-2015 od 2015-05-04 do 2025-05-03 Starosta Rawicki

OS.6233.7.2017 08-09-2017 od 2017-09-08 do 2025-02-08 URZĄD MIASTA LESZNA

OS.7648-70/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.I.6233.11.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-29 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.12.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.4.2018 05-07-2018 od 2018-07-05 do 2020-12-31 starosta Leszczyński

OS.I.6233.5.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-22 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

OS.I.6233.8.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-14 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.9.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2014-07-14 Starosa Leszczyński

OS.I.7660-21/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-03-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OS.I.7660-22/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-06-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OŚ.7661-12/09 29-09-2009 od 2009-09-29 do 2019-09-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

OŚIGW.7050-9/06 12-10-2006 od 2006-10-12 do 2016-10-11 WÓJT GM. ŚWIĘCIECHOWA

ROŚ.7062/21/09 28-12-2009 od 2009-12-28 do 2013-12-31 BURMISTRZ GMINY BOJANOWO
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ROŚ.7062-7/09 30-12-2009 od 2009-12-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

RRG 7660-13/09 08-12-2009 od 2009-12-08 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

RRG 7660-25/06 07-12-2006 od 2006-12-07 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

WIGP.OS.7062-31/10 28-12-2010 od 2010-12-28 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. KROBIA

WK 7062-3/09 02-11-2009 od 2009-11-02 do 2017-03-15 BURMISTRZ GMINY MIEJSKA GÓRKA

WS-MK.RSZ.7625-135/09 19-12-2009 od 2009-12-19 do 2019-12-31 BURMISTRZ GM. ŚMIGIEL

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103D8  1,8400

200201D8  186,2600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 452 KOMPOSTOWNIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SAPERSKA 23, 64-100 LESZNO  350,00411416981

-STACJA PRZEŁADUNKOWA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W GOLI-

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

.DSR.II-2.7222.41.2012 

poz.zin

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek województwa Wielkopolskiego

7050-02-09 10-12-2009 od 2009-12-10 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

7062/15/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 WÓJT GM. PĘPOWO

7638-01-06 27-12-2006 od 2006-12-27 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA
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ABŚ.6233.9.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 do 2026-03-13 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.7644-2/84/2009 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2019-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

B-NiB.6233.8.2011 20-06-2011 od 2011-06-20 do 2021-07-14 Wójt Gminy Włoszakowice

DSR.VI.7222.81.2011 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 zint 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7623-26/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-26/10 zint 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.106.2014 05-08-2015 od 2015-08-05 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.115.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.2.2017 14-04-2017 od 2017-04-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.41.2012 

zint

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.1.12.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 do 2022-07-08 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.44.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.45.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.50.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. Wlkp.

GG 7514/12/2009 zmiana 22-10-2009 od 2009-10-22 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GGPPiOŚ 7062-3/09 29-06-2009 od 2009-06-29 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. RAWICZ

GK 7066/1/2006 12-12-2006 od 2006-12-12 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GK-O-6233.22.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 Prezydent Miasta Leszna

GK-O-7062/7/09 22-12-2009 od 2009-12-22 do 2019-12-31 PREZYDENT MIASTA LESZNA
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GK-O-7663/4/07 19-07-2007 od 2007-07-19 do 2017-06-30 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GKP.7063/2/2010 04-01-2010 od 2010-01-04 do 2018-04-30 BURMISTRZ GM. KRZYWIŃ

H-6431/8/2009/10 11-01-2010 od 2010-01-11 do 2019-12-31 WÓJT GMINY LIPNO

MGR.7050-16/09 12-05-2009 od 2009-05-12 do 2019-06-30 BURMISTRZ GM. GOSTYŃ

OR.6233.18.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 starosta gostyński

OR.6233.2.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.27.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta gostyński

OR.6233.3.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.7.2011 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 starosta gostyński

OR.6233.7.2011 zmaina 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OR.76444-21/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.6233.12.2015 09-10-2015 od 2015-10-09 do 2025-10-08 Starosta Rawicki

OS.6233.15.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 starosta rawicki

OS.6233.6.2011 16-08-2011 od 2011-08-16 do 2019-12-31 STAROSTA RAWICKI

OS.6233.6.2015 04-05-2015 od 2015-05-04 do 2025-05-03 Starosta Rawicki

OS.6233.7.2017 08-09-2017 od 2017-09-08 do 2025-02-08 URZĄD MIASTA LESZNA

OS.7648-70/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.I.6233.11.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-29 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.12.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta leszczyński

OS.I.6233.4.2018 05-07-2018 od 2018-07-05 do 2020-12-31 starosta Leszczyński

OS.I.6233.5.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-22 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
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OS.I.6233.8.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-14 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.9.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2014-07-14 Starosa Leszczyński

OS.I.7660-21/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-03-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OS.I.7660-22/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-06-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OŚ.7661-12/09 29-09-2009 od 2009-09-29 do 2019-09-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

OŚIGW.7050-9/06 12-10-2006 od 2006-10-12 do 2016-10-11 WÓJT GM. ŚWIĘCIECHOWA

ROŚ.7062/21/09 28-12-2009 od 2009-12-28 do 2013-12-31 BURMISTRZ GMINY BOJANOWO

ROŚ.7062-7/09 30-12-2009 od 2009-12-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

RRG 7660-13/09 08-12-2009 od 2009-12-08 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

RRG 7660-25/06 07-12-2006 od 2006-12-07 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

WIGP.OS.7062-31/10 28-12-2010 od 2010-12-28 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. KROBIA

WK 7062-3/09 02-11-2009 od 2009-11-02 do 2017-03-15 BURMISTRZ GMINY MIEJSKA GÓRKA

WS-MK.RSZ.7625-135/09 19-12-2009 od 2009-12-19 do 2019-12-31 BURMISTRZ GM. ŚMIGIEL

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304D8  1,9400

030105D8  0,3200

200108D8  141,3600

200201D8  206,3800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 453 kompostownia odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SAPERSKA 23, 64-100 LESZNO  350,00411416981

-stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w 

Rawiczu-

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

.DSR.II-2.7222.41.2012 

poz.zin

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek województwa Wielkopolskiego

7050-02-09 10-12-2009 od 2009-12-10 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

7062/15/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 WÓJT GM. PĘPOWO

7638-01-06 27-12-2006 od 2006-12-27 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

ABŚ.6233.9.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 do 2026-03-13 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.7644-2/84/2009 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2019-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

B-NiB.6233.8.2011 20-06-2011 od 2011-06-20 do 2021-07-14 Wójt Gminy Włoszakowice

DSR.VI.7222.81.2011 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 zint 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7623-26/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-26/10 zint 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.106.2014 05-08-2015 od 2015-08-05 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.115.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.2.2017 14-04-2017 od 2017-04-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.41.2012 

zint

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.1.12.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 do 2022-07-08 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.44.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.45.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.50.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. Wlkp.

GG 7514/12/2009 zmiana 22-10-2009 od 2009-10-22 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GGPPiOŚ 7062-3/09 29-06-2009 od 2009-06-29 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. RAWICZ

GK 7066/1/2006 12-12-2006 od 2006-12-12 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GK-O-6233.22.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 Prezydent Miasta Leszna

GK-O-7062/7/09 22-12-2009 od 2009-12-22 do 2019-12-31 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GK-O-7663/4/07 19-07-2007 od 2007-07-19 do 2017-06-30 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GKP.7063/2/2010 04-01-2010 od 2010-01-04 do 2018-04-30 BURMISTRZ GM. KRZYWIŃ

H-6431/8/2009/10 11-01-2010 od 2010-01-11 do 2019-12-31 WÓJT GMINY LIPNO

MGR.7050-16/09 12-05-2009 od 2009-05-12 do 2019-06-30 BURMISTRZ GM. GOSTYŃ

OR.6233.18.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 starosta gostyński

OR.6233.2.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.27.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta gostyński

OR.6233.3.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.7.2011 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 starosta gostyński

OR.6233.7.2011 zmaina 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OR.76444-21/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI
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OS.6233.12.2015 09-10-2015 od 2015-10-09 do 2025-10-08 Starosta Rawicki

OS.6233.15.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 starosta rawicki

OS.6233.6.2011 16-08-2011 od 2011-08-16 do 2019-12-31 STAROSTA RAWICKI

OS.6233.6.2015 04-05-2015 od 2015-05-04 do 2025-05-03 Starosta Rawicki

OS.6233.7.2017 08-09-2017 od 2017-09-08 do 2025-02-08 URZĄD MIASTA LESZNA

OS.7648-70/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.I.6233.11.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-29 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.12.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta leszczyński

OS.I.6233.4.2018 05-07-2018 od 2018-07-05 do 2020-12-31 starosta Leszczyński

OS.I.6233.5.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-22 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

OS.I.6233.8.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-14 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.9.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2014-07-14 Starosa Leszczyński

OS.I.7660-21/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-03-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OS.I.7660-22/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-06-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OŚ.7661-12/09 29-09-2009 od 2009-09-29 do 2019-09-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

OŚIGW.7050-9/06 12-10-2006 od 2006-10-12 do 2016-10-11 WÓJT GM. ŚWIĘCIECHOWA

ROŚ.7062/21/09 28-12-2009 od 2009-12-28 do 2013-12-31 BURMISTRZ GMINY BOJANOWO

ROŚ.7062-7/09 30-12-2009 od 2009-12-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

RRG 7660-13/09 08-12-2009 od 2009-12-08 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

RRG 7660-25/06 07-12-2006 od 2006-12-07 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

WIGP.OS.7062-31/10 28-12-2010 od 2010-12-28 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. KROBIA
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WK 7062-3/09 02-11-2009 od 2009-11-02 do 2017-03-15 BURMISTRZ GMINY MIEJSKA GÓRKA

WS-MK.RSZ.7625-135/09 19-12-2009 od 2009-12-19 do 2019-12-31 BURMISTRZ GM. ŚMIGIEL

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304D8  0,4000

200108D8  167,9000

200201D8  181,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 454 INSTALACJA DO KOMPOSTOWANIA 

ODPADÓW przetwarzanie mech 

biolog

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SAPERSKA 23, 64-100 LESZNO  1 300,00411416981

-ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W 

TRZEBANI-

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

.DSR.II-2.7222.41.2012 

poz.zin

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek województwa Wielkopolskiego

7050-02-09 10-12-2009 od 2009-12-10 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

7062/15/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 WÓJT GM. PĘPOWO

7638-01-06 27-12-2006 od 2006-12-27 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

ABŚ.6233.9.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 do 2026-03-13 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.7644-2/84/2009 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2019-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

B-NiB.6233.8.2011 20-06-2011 od 2011-06-20 do 2021-07-14 Wójt Gminy Włoszakowice
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DSR.VI.7222.81.2011 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 zint 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7623-26/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-26/10 zint 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.106.2014 05-08-2015 od 2015-08-05 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.115.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.2.2017 14-04-2017 od 2017-04-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.41.2012 

zint

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.1.12.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 do 2022-07-08 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.44.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.45.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.50.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. Wlkp.

GG 7514/12/2009 zmiana 22-10-2009 od 2009-10-22 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GGPPiOŚ 7062-3/09 29-06-2009 od 2009-06-29 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. RAWICZ

GK 7066/1/2006 12-12-2006 od 2006-12-12 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GK-O-6233.22.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 Prezydent Miasta Leszna

GK-O-7062/7/09 22-12-2009 od 2009-12-22 do 2019-12-31 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GK-O-7663/4/07 19-07-2007 od 2007-07-19 do 2017-06-30 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GKP.7063/2/2010 04-01-2010 od 2010-01-04 do 2018-04-30 BURMISTRZ GM. KRZYWIŃ

H-6431/8/2009/10 11-01-2010 od 2010-01-11 do 2019-12-31 WÓJT GMINY LIPNO
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MGR.7050-16/09 12-05-2009 od 2009-05-12 do 2019-06-30 BURMISTRZ GM. GOSTYŃ

OR.6233.18.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 starosta gostyński

OR.6233.2.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.27.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 Starosta Gostyński

OR.6233.3.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.7.2011 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 starosta gostyński

OR.6233.7.2011 zmaina 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OR.76444-21/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.6233.12.2015 09-10-2015 od 2015-10-09 do 2025-10-08 Starosta Rawicki

OS.6233.15.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 starosta rawicki

OS.6233.6.2011 16-08-2011 od 2011-08-16 do 2019-12-31 STAROSTA RAWICKI

OS.6233.6.2015 04-05-2015 od 2015-05-04 do 2025-05-03 Starosta Rawicki

OS.6233.7.2017 08-09-2017 od 2017-09-08 do 2025-02-08 URZĄD MIASTA LESZNA

OS.7648-70/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.I.6233.11.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-29 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.12.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta leszczyński

OS.I.6233.4.2018 05-07-2018 od 2018-07-05 do 2020-12-31 starosta Leszczyński

OS.I.6233.5.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-22 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

OS.I.6233.8.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-14 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.9.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2014-07-14 Starosa Leszczyński

OS.I.7660-21/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-03-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI
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OS.I.7660-22/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-06-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OŚ.7661-12/09 29-09-2009 od 2009-09-29 do 2019-09-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

OŚIGW.7050-9/06 12-10-2006 od 2006-10-12 do 2016-10-11 WÓJT GM. ŚWIĘCIECHOWA

ROŚ.7062/21/09 28-12-2009 od 2009-12-28 do 2013-12-31 BURMISTRZ GMINY BOJANOWO

ROŚ.7062-7/09 30-12-2009 od 2009-12-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

RRG 7660-13/09 08-12-2009 od 2009-12-08 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

RRG 7660-25/06 07-12-2006 od 2006-12-07 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

WIGP.OS.7062-31/10 28-12-2010 od 2010-12-28 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. KROBIA

WK 7062-3/09 02-11-2009 od 2009-11-02 do 2017-03-15 BURMISTRZ GMINY MIEJSKA GÓRKA

WS-MK.RSZ.7625-135/09 19-12-2009 od 2009-12-19 do 2019-12-31 BURMISTRZ GM. ŚMIGIEL

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020199R3  1,7800

020304R3  5,7500

020601R3  0,4750

030105R3  2,9600

160380R3  5,5800

200108R3  73,7550

200201R3  1 209,7000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 455 INSTALACJA MAGAZYNOWANIA I 

DEMONTAŻU ODPADÓW 

BUDOWLANYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SAPERSKA 23, 64-100 LESZNO  6 000,00411416981

-ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W 

TRZEBANI-

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

.DSR.II-2.7222.41.2012 

poz.zin

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek województwa Wielkopolskiego

7050-02-09 10-12-2009 od 2009-12-10 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

7062/15/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 WÓJT GM. PĘPOWO

7638-01-06 27-12-2006 od 2006-12-27 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

ABŚ.6233.9.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 do 2026-03-13 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.7644-2/84/2009 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2019-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

B-NiB.6233.8.2011 20-06-2011 od 2011-06-20 do 2021-07-14 Wójt Gminy Włoszakowice

DSR.VI.7222.81.2011 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 zint 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7623-26/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-26/10 zint 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.106.2014 05-08-2015 od 2015-08-05 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.115.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.2.2017 14-04-2017 od 2017-04-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.41.2012 

zint

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.1.12.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 do 2022-07-08 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.44.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.45.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.50.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. Wlkp.

GG 7514/12/2009 zmiana 22-10-2009 od 2009-10-22 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GGPPiOŚ 7062-3/09 29-06-2009 od 2009-06-29 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. RAWICZ

GK 7066/1/2006 12-12-2006 od 2006-12-12 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GK-O-6233.22.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 Prezydent Miasta Leszna

GK-O-7062/7/09 22-12-2009 od 2009-12-22 do 2019-12-31 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GK-O-7663/4/07 19-07-2007 od 2007-07-19 do 2017-06-30 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GKP.7063/2/2010 04-01-2010 od 2010-01-04 do 2018-04-30 BURMISTRZ GM. KRZYWIŃ

H-6431/8/2009/10 11-01-2010 od 2010-01-11 do 2019-12-31 WÓJT GMINY LIPNO

MGR.7050-16/09 12-05-2009 od 2009-05-12 do 2019-06-30 BURMISTRZ GM. GOSTYŃ

OR.6233.18.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 starosta gostyński

OR.6233.2.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.27.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 Starosta Gostyński

OR.6233.3.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.7.2011 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 starosta gostyński

OR.6233.7.2011 zmaina 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OR.76444-21/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI
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OS.6233.12.2015 09-10-2015 od 2015-10-09 do 2025-10-08 Starosta Rawicki

OS.6233.15.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 starosta rawicki

OS.6233.6.2011 16-08-2011 od 2011-08-16 do 2019-12-31 STAROSTA RAWICKI

OS.6233.6.2015 04-05-2015 od 2015-05-04 do 2025-05-03 Starosta Rawicki

OS.6233.7.2017 08-09-2017 od 2017-09-08 do 2025-02-08 URZĄD MIASTA LESZNA

OS.7648-70/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.I.6233.11.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-29 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.12.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta leszczyński

OS.I.6233.4.2018 05-07-2018 od 2018-07-05 do 2020-12-31 starosta Leszczyński

OS.I.6233.5.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-22 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

OS.I.6233.8.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-14 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.9.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2014-07-14 Starosa Leszczyński

OS.I.7660-21/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-03-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OS.I.7660-22/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-06-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OŚ.7661-12/09 29-09-2009 od 2009-09-29 do 2019-09-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

OŚIGW.7050-9/06 12-10-2006 od 2006-10-12 do 2016-10-11 WÓJT GM. ŚWIĘCIECHOWA

ROŚ.7062/21/09 28-12-2009 od 2009-12-28 do 2013-12-31 BURMISTRZ GMINY BOJANOWO

ROŚ.7062-7/09 30-12-2009 od 2009-12-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

RRG 7660-13/09 08-12-2009 od 2009-12-08 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

RRG 7660-25/06 07-12-2006 od 2006-12-07 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

WIGP.OS.7062-31/10 28-12-2010 od 2010-12-28 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. KROBIA
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WK 7062-3/09 02-11-2009 od 2009-11-02 do 2017-03-15 BURMISTRZ GMINY MIEJSKA GÓRKA

WS-MK.RSZ.7625-135/09 19-12-2009 od 2009-12-19 do 2019-12-31 BURMISTRZ GM. ŚMIGIEL

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R12  4 342,4300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 456 INSTALACJA DO 

UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W 

PROCESIE SUCHEJ  FERMENTACJI

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SAPERSKA 23, 64-100 LESZNO  31 000,00411416981

-ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W 

TRZEBANI-

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

.DSR.II-2.7222.41.2012 

poz.zin

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek województwa Wielkopolskiego

7050-02-09 10-12-2009 od 2009-12-10 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

7062/15/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 WÓJT GM. PĘPOWO

7638-01-06 27-12-2006 od 2006-12-27 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

ABŚ.6233.9.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 do 2026-03-13 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.7644-2/84/2009 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2019-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

B-NiB.6233.8.2011 20-06-2011 od 2011-06-20 do 2021-07-14 Wójt Gminy Włoszakowice

DSR.VI.7222.81.2011 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR.VI.7623-212/10 zint 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7623-26/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-26/10 zint 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.106.2014 05-08-2015 od 2015-08-05 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.115.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.2.2017 14-04-2017 od 2017-04-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.41.2012 

zint

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.1.12.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 do 2022-07-08 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.44.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.45.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.50.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. Wlkp.

GG 7514/12/2009 zmiana 22-10-2009 od 2009-10-22 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GGPPiOŚ 7062-3/09 29-06-2009 od 2009-06-29 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. RAWICZ

GK 7066/1/2006 12-12-2006 od 2006-12-12 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GK-O-6233.22.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 Prezydent Miasta Leszna

GK-O-7062/7/09 22-12-2009 od 2009-12-22 do 2019-12-31 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GK-O-7663/4/07 19-07-2007 od 2007-07-19 do 2017-06-30 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GKP.7063/2/2010 04-01-2010 od 2010-01-04 do 2018-04-30 BURMISTRZ GM. KRZYWIŃ

H-6431/8/2009/10 11-01-2010 od 2010-01-11 do 2019-12-31 WÓJT GMINY LIPNO

MGR.7050-16/09 12-05-2009 od 2009-05-12 do 2019-06-30 BURMISTRZ GM. GOSTYŃ

OR.6233.18.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 starosta gostyński
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OR.6233.2.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.27.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta gostyński

OR.6233.3.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.7.2011 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 starosta gostyński

OR.6233.7.2011 zmaina 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OR.76444-21/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.6233.12.2015 09-10-2015 od 2015-10-09 do 2025-10-08 Starosta Rawicki

OS.6233.15.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 starosta rawicki

OS.6233.6.2011 16-08-2011 od 2011-08-16 do 2019-12-31 STAROSTA RAWICKI

OS.6233.6.2015 04-05-2015 od 2015-05-04 do 2025-05-03 Starosta Rawicki

OS.6233.7.2017 08-09-2017 od 2017-09-08 do 2025-02-08 URZĄD MIASTA LESZNA

OS.7648-70/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.I.6233.11.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-29 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.12.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta leszczyński

OS.I.6233.4.2018 05-07-2018 od 2018-07-05 do 2020-12-31 starosta Leszczyński

OS.I.6233.5.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-22 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

OS.I.6233.8.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-14 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.9.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2014-07-14 Starosa Leszczyński

OS.I.7660-21/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-03-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OS.I.7660-22/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-06-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OŚ.7661-12/09 29-09-2009 od 2009-09-29 do 2019-09-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA
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OŚIGW.7050-9/06 12-10-2006 od 2006-10-12 do 2016-10-11 WÓJT GM. ŚWIĘCIECHOWA

ROŚ.7062/21/09 28-12-2009 od 2009-12-28 do 2013-12-31 BURMISTRZ GMINY BOJANOWO

ROŚ.7062-7/09 30-12-2009 od 2009-12-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

RRG 7660-13/09 08-12-2009 od 2009-12-08 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

RRG 7660-25/06 07-12-2006 od 2006-12-07 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

WIGP.OS.7062-31/10 28-12-2010 od 2010-12-28 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. KROBIA

WK 7062-3/09 02-11-2009 od 2009-11-02 do 2017-03-15 BURMISTRZ GMINY MIEJSKA GÓRKA

WS-MK.RSZ.7625-135/09 19-12-2009 od 2009-12-19 do 2019-12-31 BURMISTRZ GM. ŚMIGIEL

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304D8  5,6800

020380D8  61,6600

020382D8  0,5830

160380D8  11,5400

190805D8  828,6600  580,0620

191212D8  7 280,4620

200108D8  103,3060

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 457 Zakład do mechaniczno biologicznego 

przetwarzania odpadów

ul. SAPERSKA 23, 64-100 LESZNO  80 000,00411416981

-ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W 

TRZEBANI-

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

.DSR.II-2.7222.41.2012 

poz.zin

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek województwa Wielkopolskiego

7050-02-09 10-12-2009 od 2009-12-10 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

7062/15/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 WÓJT GM. PĘPOWO

7638-01-06 27-12-2006 od 2006-12-27 do 2016-12-27 BURMISTRZ GM. RYDZYNA

ABŚ.6233.9.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 do 2026-03-13 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.7644-2/84/2009 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2019-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

B-NiB.6233.8.2011 20-06-2011 od 2011-06-20 do 2021-07-14 Wójt Gminy Włoszakowice

DSR.VI.7222.81.2011 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-212/10 zint 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7623-26/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-26/10 zint 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2020-07-14 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7222.106.2014 05-08-2015 od 2015-08-05 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.115.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7222.2.2017 14-04-2017 od 2017-04-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.41.2012 

zint

22-01-2013 od 2013-01-22 do 2020-07-14 Marszałek woj. wlkp.

DSR-II-2.7243.1.12.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 do 2022-07-08 Marszałek woj. wlkp.
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DSR-II-2.7244.44.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.45.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. wlkp.

DSR-II-2.7244.50.2014 22-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Marszałek Woj. Wlkp.

GG 7514/12/2009 zmiana 22-10-2009 od 2009-10-22 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GGPPiOŚ 7062-3/09 29-06-2009 od 2009-06-29 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. RAWICZ

GK 7066/1/2006 12-12-2006 od 2006-12-12 do 2016-12-12 BURMISTRZ GM. OSIECZNA

GK-O-6233.22.2014 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-08 Prezydent Miasta Leszna

GK-O-7062/7/09 22-12-2009 od 2009-12-22 do 2019-12-31 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GK-O-7663/4/07 19-07-2007 od 2007-07-19 do 2017-06-30 PREZYDENT MIASTA LESZNA

GKP.7063/2/2010 04-01-2010 od 2010-01-04 do 2018-04-30 BURMISTRZ GM. KRZYWIŃ

H-6431/8/2009/10 11-01-2010 od 2010-01-11 do 2019-12-31 WÓJT GMINY LIPNO

MGR.7050-16/09 12-05-2009 od 2009-05-12 do 2019-06-30 BURMISTRZ GM. GOSTYŃ

OR.6233.18.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 starosta gostyński

OR.6233.2.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.27.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta gostyński

OR.6233.3.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2025-05-19 Starosta Gostyński

OR.6233.7.2011 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 starosta gostyński

OR.6233.7.2011 zmaina 11-05-2011 od 2011-05-11 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OR.76444-21/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.6233.12.2015 09-10-2015 od 2015-10-09 do 2025-10-08 Starosta Rawicki

OS.6233.15.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-02 starosta rawicki
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OS.6233.6.2011 16-08-2011 od 2011-08-16 do 2019-12-31 STAROSTA RAWICKI

OS.6233.6.2015 04-05-2015 od 2015-05-04 do 2025-05-03 Starosta Rawicki

OS.6233.7.2017 08-09-2017 od 2017-09-08 do 2025-02-08 URZĄD MIASTA LESZNA

OS.7648-70/09 31-12-2009 od 2009-12-31 do 2019-12-31 STAROSTA GOSTYŃSKI

OS.I.6233.11.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-29 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.12.2014 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 starosta leszczyński

OS.I.6233.4.2018 05-07-2018 od 2018-07-05 do 2020-12-31 starosta Leszczyński

OS.I.6233.5.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-22 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

OS.I.6233.8.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-14 Starosta Leszczyński

OS.I.6233.9.2014 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2014-07-14 Starosa Leszczyński

OS.I.7660-21/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-03-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OS.I.7660-22/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-06-30 STAROSTA LESZCZYŃSKI

OŚ.7661-12/09 29-09-2009 od 2009-09-29 do 2019-09-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

OŚIGW.7050-9/06 12-10-2006 od 2006-10-12 do 2016-10-11 WÓJT GM. ŚWIĘCIECHOWA

ROŚ.7062/21/09 28-12-2009 od 2009-12-28 do 2013-12-31 BURMISTRZ GMINY BOJANOWO

ROŚ.7062-7/09 30-12-2009 od 2009-12-30 BURMISTRZ GM. POGORZELA

RRG 7660-13/09 08-12-2009 od 2009-12-08 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

RRG 7660-25/06 07-12-2006 od 2006-12-07 do 2016-12-31 WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO

WIGP.OS.7062-31/10 28-12-2010 od 2010-12-28 do 2015-12-31 BURMISTRZ GM. KROBIA

WK 7062-3/09 02-11-2009 od 2009-11-02 do 2017-03-15 BURMISTRZ GMINY MIEJSKA GÓRKA

WS-MK.RSZ.7625-135/09 19-12-2009 od 2009-12-19 do 2019-12-31 BURMISTRZ GM. ŚMIGIEL
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  1 861,5340

150106R12  0,4600

200301R12  71 404,4530

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 458 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, WĄBIEWO, 64-061 KAMIENIEC 

POZNAŃSKI

 50 000,00411417495

SORTOWNIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2011 22-03-2011 od 2011-03-22 do 2020-12-01 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6220.5.2012 18-06-2012 od 2012-06-18 do 2020-12-01 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6220.5.2014 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-11 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.18.2012 05-06-2012 od 2012-06-05 do 2018-04-23 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.26.2012 10-08-2012 od 2012-08-10 do 2022-08-09 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.29.2012 10-09-2012 od 2012-09-10 do 2022-09-10 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.30.2014 11-02-2015 od 2015-02-11 do 2025-02-10 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.47.2015 01-02-2016 od 2016-02-01 do 2025-02-10 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.7623-11/09 09-03-2009 od 2009-03-09 do 2018-04-23 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.7623-39/10 02-12-2010 od 2010-12-02 do 2018-04-23 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO
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OS.7623-48/10 02-12-2010 od 2010-12-02 do 2020-12-01 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.7623-55/07 23-04-2008 od 2008-04-23 do 2018-04-23 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  7 980,1990

150106R12  2 887,9070

191204R12  4 437,9800

191210R12  6 958,6400

191212R12  24 993,5100

200307R12  3 649,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 459 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ROLNA , 62-065 GRODZISK WLKP.  100,00411431532

ZAGĘSZCZARKA, LINIA DO PRODUKCJI 

REGRANULATU, LINIA DO PRODUKCJI FOLII

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.14.2015 27-04-2015 od 2015-04-27 do 2021-02-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.51.2015 18-12-2015 od 2015-12-18 do 2025-12-18 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.52.2015 18-12-2015 od 2015-12-18 do 2025-12-18 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  99,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 460 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PARKOWA 3, SEPNO, 64-060 

WOLKOWO

 7 000,00411435889

młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.21.2011 07-12-2011 od 2011-12-07 do 2021-12-07 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.42.2014 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2025-01-21 STAROSTA GRODZISKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R12  211,5400

160119R12  31,8100

191204R12  176,5510

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 461 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PARKOWA 3, SEPNO, 64-060 

WOLKOWO

 24 000,00411435889

MŁYN
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.21.2011 07-12-2011 od 2011-12-07 do 2021-12-07 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.42.2014 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2025-01-21 STAROSTA GRODZISKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  1,3750

070213R12  2 960,1470

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 462 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PARKOWA 3, SEPNO, 64-060 

WOLKOWO

 2 000,00411435889

MŁYN

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.21.2011 07-12-2011 od 2011-12-07 do 2021-12-07 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.42.2014 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2025-01-21 STAROSTA GRODZISKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120199R12  115,0980
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 463 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PARKOWA 3, SEPNO, 64-060 

WOLKOWO

 700,00411435889

MŁYN

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.21.2011 07-12-2011 od 2011-12-07 do 2021-12-07 STAROSTA GRODZISKI

OS.6233.42.2014 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2025-01-21 STAROSTA GRODZISKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R12  82,4580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 464 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SKŁADOWA 2A, 64-000 KOŚCIAN  2 900,00411438758

Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

AB¦.6233.33.2014 17-11-2014 od 2014-11-17 do 2024-11-16 STAROSTA KOSĆIAŃSKI

ABŚ.6233.13.2012 06-04-2012 od 2012-04-06 do 2012-01-05 Starosta Kościański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R3  1 962,8600

150102R3  137,2900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 465 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SŁOWIAŃSKA 12, 62-065 GRODZISK 

WIELKOPOLSKI

 8 040,00411451470

Zagęszczarka i wytłaczarka do tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.14.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-09 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.29.2014 20-11-2014 od 2014-11-20 do 2024-10-31 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.3.2016 04-07-2016 od 2016-07-04 do 2026-07-03 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.7623/40/2004 27-10-2004 od 2004-10-27 do 2014-10-31 Starosta Grodziski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  1 238,0710

191204R3  3 445,7100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 466 instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

51, Powodowo, 64-200 WOLSZTYN  1 550,00411495325

instalacja do bieżnikowania opon
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.14.2014 20-06-2014 od 2014-06-20 do 2024-06-19 Starosta Wolsztyński

OS.6233.15.2014 30-06-2014 od 2014-06-30 do 2024-06-29 Starosta Wolsztyński

OS-6233.11.2012 02-07-2012 od 2012-07-02 do 2022-07-01 Starosta Wolsztyński

OS-7647-58/2006 20-09-2006 od 2006-09-20 do 2016-09-19 Starosta Wolsztyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R5  459,1440

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 467 instalacja do recyclingu odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Morownicka 1c, Bronikowo,  2 100,00411500990

maszyny do aglom. tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS 6233.17.2011 23-11-2011 od 2011-11-23 do 2021-12-22 Starosta Kościański

ABŚ.6233.37.2014 23-12-2014 od 2014-12-23 do 2024-12-22 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  13,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 468 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 750-Lecia 7, 63-100 Śrem  500,00411516317

Miejsce demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.121.2013 06-02-2014 od 2014-02-06 do 2024-02-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  190,5340

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 469 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 750-Lecia 7, 63-100 Śrem  2 000,00411516317

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.121.2013 06-02-2014 od 2014-02-06 do 2024-02-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 615,7750
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 470 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej 12, 63-900 RAWICZ411532115

Instalacja do odzysku metali kolorowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.2.2011 22-07-2011 od 2011-07-22 do 2021-07-21 Starostwo Powiatowe w Rawiczu

OS.6233.12.2014 14-05-2014 od 2014-05-14 do 2024-05-13 Starosta Rawicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R3  20,5860

120103R4  227,9820

120104R4  50,5280

120199R4  6,4170

160118R4  547,2950

160122R4  155,6980

160199R4  1,3380

160216R4  25,4220

170401R4  1,5520

170411R4  753,1770

191203R4  5,6200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 471

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 14, Jażyniec, 64-212 SIEDLEC411537271

Płyta technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS 6230.2.2012 20-02-2012 od 2012-02-20 do 2022-02-19 Starosta Wolsztyński

OS-6233/29/2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2024-12-31 Starosta Wolsztyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106R3  20 240,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 472 Instalacja do przetwarzania odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSTYŃSKA 9, KĄKOLEWO,  5 000,00411540882

Zagęszczarka - Wytłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.6230.11.2012 24-10-2012 od 2012-10-24 do 2022-10-23 starosta leszczyński

OS.I.6238.7.2015 30-12-2015 od 2015-12-30 do 2025-12-30 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

OS.I.7660-30/05 15-07-2005 od 2005-07-15 do 2015-07-14 STAROSTA LESZCZYŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  1,5300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 473 Kocioł CO kwm-s 450 kw

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zachodnia 6-10, 62-800 Kalisz471346742

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK 7664-5/10 29-01-2010 od 2010-01-29 do 2020-02-28 PREZYDENT MIASTA KALISZA

WSRK.6233.2.2016 13-01-2016 od 2016-01-13 do 2026-01-13 PREZYDENT MIASTA KALISZA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  37,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 474 Mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zachodnia 6-10, 62-800 Kalisz  50,00471346742

Rozdrabniacz rotacyjny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSRK 7664-5/10 29-01-2010 od 2010-01-29 do 2020-02-28 PREZYDENT MIASTA KALISZA
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WSRK.6233.2.2016 13-01-2016 od 2016-01-13 do 2026-01-13 PREZYDENT MIASTA KALISZA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070203R12  11,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 475 INSTALACJA DO PRAŻENIA SKAŁY 

GIPSOWEJ I GIPSU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KAZIMIERSKA 45, 62-510 KONIN  240 000,00472215841

KALCYNATOR

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6221-12/2011 13-05-2011 od 2011-05-13 do 2019-03-18 Prezydent Miasta Konina

OS.7662-48/10 30-08-2010 od 2010-08-30 do 2019-03-18 Prezydent Miasta Konina

OŚ.6221.6.2015 29-06-2015 od 2015-06-29 do 2019-09-15 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.6233.32.2014 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2025-01-19 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.7662-13/09 18-03-2009 od 2009-03-18 do 2019-03-18 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.7662-63/09 15-09-2009 od 2009-09-15 do 2019-09-15 PREZYDENT  MIASTA KONINA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100105R5  122 890,1000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 476

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Śmiardowo Złotowskie, 77-413 Kujan  300,00570007383

kotły grzewcze

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

oOS.7633/I/17/04/06 16-02-2006 od 2006-02-16 do 2014-03-12 STAROSTA ZŁOTOWSKI

OS 7633/I/17/04 12-03-2004 od 2004-03-12 do 2014-03-12 STAROSTA ZŁOTOWSKI

OS.6220.1.2.2016 19-08-2016 od 2016-08-19 do 2026-08-01 Starosta Złotowski

OS.6233.21.2014 29-09-2014 od 2014-09-29 do 2024-09-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  86,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 477 zakład meczanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁUKASIEWICZA 1, 64-800 CHODZIEŻ  300,00570028103

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.10.2015.LE 22-04-2015 od 2015-04-22 do 2023-11-26 Starosta Chodzieski

OS.6233.19.2016.LE 14-06-2016 od 2016-06-14 do 2023-11-26 Starosta Chodzieski
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OS.6233.30.2012.LE 27-11-2013 od 2013-11-27 do 2023-11-26 Starosta Chodzieski

OS.6233.30.2013.LE 27-11-2013 od 2013-11-27 do 2023-11-26 STAROSTA  CHODZIESKI

OS.I-7647-13/09 22-07-2009 od 2009-07-22 do 2019-06-30 Starosta Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314R12  635,0000

101382R12  5,4000

170101R12  4 901,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 478 kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9, STRZELCZYKI, 64-820 SZAMOCIN  400,00570030755

KOCIOŁ WODNY STALOWY TYP: UKS O MOCY 

0,15 MW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.17.2012.LE 18-05-2012 od 2012-05-18 do 2022-05-17 STAROSTA CHODZIESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  38,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 479 Kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9, STRZELCZYKI, 64-820 SZAMOCIN  1,00570030755

Kocioł wodny stalowy typ: UKS o mocy 0,15 MW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.17.2012.LE 18-05-2012 od 2012-05-18 do 2022-05-17 STAROSTA CHODZIESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  0,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 480 kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9, STRZELCZYKI, 64-820 SZAMOCIN  1,00570030755

KOCIOŁ WODNY STALOWY UKS O MOCY 0,15 

MW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.17.2012.LE 18-05-2012 od 2012-05-18 do 2022-05-17 STAROSTA CHODZIESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R1  1,0000

4682



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 481

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podgórna 39, 64-720 Lubasz570033937

Kocioł 105 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  11,6900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 482 Zakład mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 7, 64-610 ROGOŹNO  700,00570040073

OŚ Rogoźno

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.V.6233.13.2013 28-10-2013 od 2013-10-28 do 2023-10-27 Starosta Obornicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R12  210,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 483 mechaniczna filtracyjna, zawiesiny 

ceramicznej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARCINA KASPRZAKA  26, 64-800 

CHODZIEŻ

 600,00570064263

Mała szlamownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.6.2015.LE 29-06-2015 od 2015-06-29 do 2025-06-28 Staorsta Chodzieski

OS.I.7647-21/08 29-09-2008 od 2008-09-29 do 2018-09-01 STAROSTA CHODZIESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101213R12  60,0000  48,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 484 kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. UL.SZKOLNA  7, 64-820 SZAMOCIN  600,00570077432

KOCIOŁ PAROWY SR-25

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2013.LE 06-02-2013 od 2013-02-06 do 2023-02-06 Starosta Chodzieski

OS.6220.13.2015.LE 04-12-2015 od 2015-12-04 do 2023-02-06 Starosta Chodzieski

OS.6220.6.2014.LE 04-07-2014 od 2014-07-04 do 2023-02-06 Starosta Chodzieski

OS.6233.21.2012.LE 06-06-2012 od 2012-06-06 Starosta Chodzieski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  442,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 485 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dziembowska 20, Kaczory  7 150,00570105298

Linia do produkcji papieru toaletowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.6230.8.2012.IV 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2022-05-13 Starosta Pilski

ŚR.6233.3.2015.IV 20-02-2015 od 2015-02-20 do 2025-02-19 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  817,3000

150101R3  2 511,8000

191201R3  420,8000

200101R3  1 876,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 486 mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, CZERNICE 34, 77-424 ZAKRZEWO  360,00570128974

Młynek wtryskarka
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.14.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  1,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 487 Inna-kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 38, 89-340 BIAŁOŚLIWIE  70,00570131568

Kocioł C.O. Wodny Stalowy UKSG kl.3

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.6233.44.2016.IV 16-12-2016 od 2016-12-16 do 2026-12-15 Starosta Pilski

ŚR.6233.49.2011.IV 08-02-2012 od 2012-02-08 do 2022-02-07 Starosta Pilski

ŚR.6233.51.2015.IV 30-10-2015 od 2015-10-30 do 2025-10-29 Starosta Pilski

ŚR.6233.75.2015.IV 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-19 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  15,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 488 Inna - kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 38, 89-340 BIAŁOŚLIWIE  1 200,00570131568

Kotłownia kotły c. o. Q=0,6 MW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.6233.44.2016.IV 16-12-2016 od 2016-12-16 do 2026-12-15 Starosta Pilski

ŚR.6233.49.2011.IV 08-02-2012 od 2012-02-08 do 2022-02-07 Starosta Pilski

ŚR.6233.51.2015.IV 30-10-2015 od 2015-10-30 do 2025-10-29 Starosta Pilski

ŚR.6233.75.2015.IV 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-19 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  155,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 489 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MOTYLEWSKA 24, 64-920 PIŁA  1 500,00570136560

RECYKLER DROGOWY- SCHMOLKE 1500

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GIP.7653-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTA PILSKI

ŚR.6233.64.3.2015.GLP 25-01-2016 od 2016-01-25 do 2026-01-25 Starosta Pilski
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ŚR.6233.79.1.2014.GLP 13-02-2015 od 2015-02-13 do 2025-02-12 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  20,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 490 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MOTYLEWSKA 24, 64-920 PIŁA  1 500,00570136560

RECYKLER DROGOWY-RD 2500

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GIP.7653-1/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2019-03-25 STAROSTA PILSKI

ŚR.6233.64.3.2015.GLP 25-01-2016 od 2016-01-25 do 2026-01-25 Starosta Pilski

ŚR.6233.79.1.2014.GLP 13-02-2015 od 2015-02-13 do 2025-02-12 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  160,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 491 zakład mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KASPRZAKA 23A, 64-800 CHODZIEŻ  250,00570142980

MŁYNKI
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.1.2016.LE 04-03-2016 od 2016-03-04 do 2026-03-03 Starosta Chodzieski

OS.I.7647-16-07 10-08-2007 od 2007-08-10 do 2017-07-31 STAROSTA CHODZIESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  0,1140

150102R12  1,6350

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 492 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KASPRZAKA 23A, 64-800 CHODZIEŻ  50,00570142980

Wtryskarki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.1.2016.LE 04-03-2016 od 2016-03-04 do 2026-03-03 Starosta Chodzieski

OS.I.7647-16-07 10-08-2007 od 2007-08-10 do 2017-07-31 STAROSTA CHODZIESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R3  1,7490

4689



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 493 KOMPOSTOWNIA ODPADÓW 

ORGANICZNYCH SELEKTYWNIE 

ZBIERANYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Zofiowo, 64-700 CZARNKÓW  8 000,00570150755

KOMPOSTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1/2012 odb odp 10-01-2012 od 2012-01-10 burmistrz miasta czarnków

GKM 7051/1/2007 

odb.odp.kom

15-10-2007 od 2007-10-15 do 2012-10-14 Wójt Gminy Lubasz

GOA.6233.7.2013 odbiór 10-06-2013 od 2013-06-10 zwiazek miedzygminny pilski region gospodarki 

odpadami komunalnymi

OS.6233.16.2013.KB 22-04-2013 od 2013-04-22 do 2023-04-21 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OS.6233.20.2013.KB 22-04-2013 od 2013-04-22 do 2023-04-21 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OS.III-7644/15/2003 30-05-2003 od 2003-05-30 do 2013-05-30 STAROSTA  CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

OS.III-7644/60/2005 14-07-2005 od 2005-07-14 do 2015-07-13 STAROSTA  CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

OSI.6233.6.2012 odbiór 08-08-2012 od 2012-08-08 wójt gminy lubasz

OŚ 6421/1/10 

odb.odp.kom

15-01-2010 od 2010-01-15 do 2020-01-14 Wójt Gminy Połajewo

OŚ.7061.6.2012 odbiór 08-08-2012 od 2012-08-08 wójt gminy połajewo

RGŚ 7050-2/09 

odb.odp.kom

28-01-2010 od 2010-01-28 do 2015-01-27 Wójt Gminy Czarnków

SR.V-8.6600-56/07 16-11-2007 od 2007-11-16 do 2014-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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020103R3  4,8000

020780R3  1,2000

030399R3  5,2000

100103R3  2,3000

190801R3  1,2000

190805R3  2 637,8000  260,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 494 ROZDRABNIANIE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pocztowa  16, 64-918 LOTYŃ  200,00570154240

MŁYNEK

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2.2015 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-01-31 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/82/06 20-07-2006 od 2006-07-20 do 2016-07-20 STAROSTA ZŁOTOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  31,1950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 495 Linia technologiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA  2, 64-700 CZARNKÓW  35 000,00570173012

Instalacja do wytwarzania włókien celulozowych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.12.2014.KB 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6220.2.2017.KM 22-05-2017 od 2017-05-22 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6220.3.2012.KB 12-03-2012 od 2012-03-12 do 2017-11-28 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OS.6222.1.2015.GK 13-11-2015 od 2015-11-13 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OŚ.I.7644-6/09 06-05-2009 od 2009-05-06 do 2015-12-31 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OŚ.II.7634.1-1/10 18-02-2010 od 2010-02-18 do 2017-11-28 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OŚ.II.7634.1-2/09 10-02-2009 od 2009-02-10 do 2017-11-28 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OŚ.II.7644.1-16/07 29-11-2007 od 2007-11-29 do 2017-11-28 starosta czarnkowsko-trzcianecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  63,0200

191201R3  1 852,1600

200101R3  343,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 496 linie technologczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA  2, 64-700 CZARNKÓW  175 000,00570173012

Wydziały produkcji płyt pilśniowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.6220.12.2014.KB 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6220.2.2017.KM 22-05-2017 od 2017-05-22 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6220.3.2012.KB 12-03-2012 od 2012-03-12 do 2017-11-28 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OS.6222.1.2015.GK 13-11-2015 od 2015-11-13 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OŚ.I.7644-6/09 06-05-2009 od 2009-05-06 do 2015-12-31 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OŚ.II.7634.1-1/10 18-02-2010 od 2010-02-18 do 2017-11-28 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OŚ.II.7634.1-2/09 10-02-2009 od 2009-02-10 do 2017-11-28 starosta czarnkowsko-trzcianecki

OŚ.II.7644.1-16/07 29-11-2007 od 2007-11-29 do 2017-11-28 starosta czarnkowsko-trzcianecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  5 760,0000

030182R3  314,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 497 kocioł grzewczy FAUSTMAN

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁUKASIEWICZA 1, 64-800 CHODZIEŻ  50,00570207863

Instalacja grzewcza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.4.2016.LE 29-02-2016 od 2016-02-29 do 2026-02-28 Starosta Chodzieski

OS.I.7647-31/10 15-12-2010 od 2010-12-15 do 2020-11-30 Starosta Chodzieski

4693



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  0,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 498 tygle odlewnicze

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OGRODOWA  25, 64-700 CZARNKÓW  1 830,00570218460

Instalacja do odlewania metali nieżelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7623-5/10 ze zm. 22-07-2010 od 2010-07-22 do 2020-07-21 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  60,1310

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 499 Piece, żeliwniaki

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZOSA DWORCOWA 30, 64-731 

DRAWSKI MŁYN

 26 000,00570219369

Instalacja do odlewania metali żelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7623-215/10 19-04-2011 od 2011-04-19 do 2017-08-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.VII-3.6600-73/06 16-08-2006 od 2006-08-16 do 2017-08-14 WOJEWODA WLKP.
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100910R4  21,6000

120101R4  149,8000

120102R4  253,5200

160117R4  202,9750

170405R4  6 110,8900

191202R4  1 054,5470

200140R4  1,6100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 500 Mechaniczne przetwarzanie odpadów 

wielogabarytowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZPITALNA 38, 77-400 ZŁOTÓW  18 000,00570277013

Zakł±d mechaniczno bilogicznego przetwarzania 

odpadów komunlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.49.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR.VI.7623-109-10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.31.2016 01-09-2016 od 2016-09-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.54.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.68.2017 07-02-2018 od 2018-02-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.10.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.12.2013 11-04-2013 od 2013-04-11 do 2023-04-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.9.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7633/116/04/11 10-05-2011 od 2011-05-10 do 2014-10-30 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-12-15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  2 124,1350

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 501 Mechaniczne przetwarzanie odpadów 

zebranych selektywnie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZPITALNA 38, 77-400 ZŁOTÓW  20 000,00570277013

Zakł±d mechaniczno bilogicznego przetwarzania 

odpadów komunlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.49.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR.VI.7623-109-10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.31.2016 01-09-2016 od 2016-09-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

4696



DSR-II-2.7222.54.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.68.2017 07-02-2018 od 2018-02-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.10.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.12.2013 11-04-2013 od 2013-04-11 do 2023-04-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.9.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7633/116/04/11 10-05-2011 od 2011-05-10 do 2014-10-30 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-12-15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  38,5880

070213R12  353,5590

120105R12  0,1800

150101R12  321,2930

150102R12  1 197,0200

150103R12  0,0600

150105R12  23,4700

150106R12  1 895,1450

160119R12  3,4510

170201R12  84,3600

170203R12  5,2270

4697



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 502 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZPITALNA 38, 77-400 ZŁOTÓW  30 000,00570277013

Zakł±d mechaniczno bilogicznego przetwarzania 

odpadów komunlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.49.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR.VI.7623-109-10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.31.2016 01-09-2016 od 2016-09-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.54.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.68.2017 07-02-2018 od 2018-02-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.10.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.12.2013 11-04-2013 od 2013-04-11 do 2023-04-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.9.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7633/116/04/11 10-05-2011 od 2011-05-10 do 2014-10-30 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-12-15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4698



200301D13  2 736,8000

200301R12  26 864,7800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 503 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZPITALNA 38, 77-400 ZŁOTÓW  18 000,00570277013

Zakł±d mechaniczno bilogicznego przetwarzania 

odpadów komunlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.49.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR.VI.7623-109-10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.31.2016 01-09-2016 od 2016-09-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.54.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.68.2017 07-02-2018 od 2018-02-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.10.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.12.2013 11-04-2013 od 2013-04-11 do 2023-04-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.9.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7633/116/04/11 10-05-2011 od 2011-05-10 do 2014-10-30 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-12-15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

4699



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  15 012,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 504 Instalacja do 

mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZPITALNA 38, 77-400 ZŁOTÓW  8 000,00570277013

zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.49.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR.VI.7623-109-10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.31.2016 01-09-2016 od 2016-09-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.54.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.68.2017 07-02-2018 od 2018-02-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.10.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.12.2013 11-04-2013 od 2013-04-11 do 2023-04-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.9.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7633/116/04/11 10-05-2011 od 2011-05-10 do 2014-10-30 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

4700



SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-12-15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  3 022,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 505 Instalacja do 

mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZPITALNA 38, 77-400 ZŁOTÓW  15 000,00570277013

zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.49.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR.VI.7623-109-10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.31.2016 01-09-2016 od 2016-09-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.54.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.68.2017 07-02-2018 od 2018-02-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.10.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.12.2013 11-04-2013 od 2013-04-11 do 2023-04-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.9.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

4701



OS.7633/116/04/11 10-05-2011 od 2011-05-10 do 2014-10-30 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-12-15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190501D13  6 341,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 506 Instalacja do 

mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZPITALNA 38, 77-400 ZŁOTÓW  18 000,00570277013

zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.49.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR.VI.7623-109-10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.31.2016 01-09-2016 od 2016-09-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.54.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.68.2017 07-02-2018 od 2018-02-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.10.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.12.2013 11-04-2013 od 2013-04-11 do 2023-04-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

4702



OS.6233.9.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7633/116/04/11 10-05-2011 od 2011-05-10 do 2014-10-30 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-12-15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301D8  7 521,1800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 507 Biologiczne przetwarznie odpadów 

ulegających biodegradacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZPITALNA 38, 77-400 ZŁOTÓW  1 800,00570277013

zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.49.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR.VI.7623-109-10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-12-15 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7222.31.2016 01-09-2016 od 2016-09-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.54.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.68.2017 07-02-2018 od 2018-02-07 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.10.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

4703



OS.6233.12.2013 11-04-2013 od 2013-04-11 do 2023-04-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.9.2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7633/116/04/11 10-05-2011 od 2011-05-10 do 2014-10-30 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-12-15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  69,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 508 Demontaż odpadów 

wielkogabarytowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄCZNA 4a, PIŁA - sortownia surowców 

wtórnych, 64-920 PIŁA

 3 500,00570302283

Demontaż odpadów wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7623-11/09 31-05-2010 od 2010-05-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-398/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2020-12-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7222.29.2016 14-06-2018 od 2018-06-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.152.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

GIP.7650-9/09 21-01-2010 od 2010-01-21 do 2020-10-20 STAROSTA PILSKI

ŚR.6220.15.2.2014.GLP 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2024-12-01 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4704



200307R12  2 799,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 509 RIPOK - biologiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄCZNA 4a, PIŁA - sortownia surowców 

wtórnych, 64-920 PIŁA

 23 000,00570302283

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7623-11/09 31-05-2010 od 2010-05-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-398/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2020-12-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7222.29.2016 14-06-2018 od 2018-06-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.152.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

GIP.7650-9/09 21-01-2010 od 2010-01-21 do 2020-10-20 STAROSTA PILSKI

ŚR.6220.15.2.2014.GLP 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2024-12-01 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  9 577,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 510 RIPOK - mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄCZNA 4a, PIŁA - sortownia surowców 

wtórnych, 64-920 PIŁA

 30 000,00570302283

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych

4705



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7623-11/09 31-05-2010 od 2010-05-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-398/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2020-12-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7222.29.2016 14-06-2018 od 2018-06-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.152.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

GIP.7650-9/09 21-01-2010 od 2010-01-21 do 2020-10-20 STAROSTA PILSKI

ŚR.6220.15.2.2014.GLP 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2024-12-01 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301D13  23 454,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 511 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄCZNA 4a, PIŁA - sortownia surowców 

wtórnych, 64-920 PIŁA

 21 000,00570302283

Sortownia surowców wtórnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7623-11/09 31-05-2010 od 2010-05-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-398/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2020-12-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7222.29.2016 14-06-2018 od 2018-06-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.152.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

4706



GIP.7650-9/09 21-01-2010 od 2010-01-21 do 2020-10-20 STAROSTA PILSKI

ŚR.6220.15.2.2014.GLP 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2024-12-01 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  3 953,9210

150102R12  4 730,3900

150105R12  30,7800

150106R12  280,1520

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 512 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄCZNA 4a, PIŁA - sortownia surowców 

wtórnych, 64-920 PIŁA

 70 000,00570302283

SORTOWNIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7623-11/09 31-05-2010 od 2010-05-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-398/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2020-12-20 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7222.29.2016 14-06-2018 od 2018-06-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.152.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

GIP.7650-9/09 21-01-2010 od 2010-01-21 do 2020-10-20 STAROSTA PILSKI

ŚR.6220.15.2.2014.GLP 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2024-12-01 Starosta Pilski

4707



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  18 064,9400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 513 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MICKIEWICZA 28, 64-630 RYCZYWÓŁ  100,00570344927

Piec topielny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.V.6220.13.2014 02-01-2015 od 2015-01-02 do 2025-01-01 Starosta Obornicki

OS.V.6233.15.2012 19-10-2012 od 2012-10-19 do 2022-10-18 Starosta Obornicki

OS.V-7624/19/2004 30-04-2004 od 2004-04-30 do 2014-04-29 STAROSTA OBORNICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170404R4  2,2150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 514 mechaniczno biologiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grunwaldzka , 64-915 JASTROWIE  1 000,00570347015

Oczyszczalnia ścieków w Jastrowiu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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4/2006 odb.odp.kom 20-12-2006 od 2006-12-20 do 2016-12-20 Burmistrz Miasta i Gminy Okonek

5/2010 odb.odp.kom 24-08-2010 od 2010-08-24 do 2016-09-29 Burmistrz Miasta i Gminy Jastrowie

OS.6233.2.2015 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.4.2015 17-02-2015 od 2015-02-17 do 2025-02-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/109/10/11 17-01-2011 od 2011-01-17 do 2020-12-31 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/34/10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2015-05-31 Starosta Złotowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  25,8000  4,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 515 odzysk odpadu w cało¶ci bez 

konieczno¶ci jego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, ĆMACHOWO, 64-510 WRONKI  381,00570355279

Urz±dzenie do cięcia laserowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.14.2015 29-05-2015 od 2015-05-29 do 2025-05-28 STAROSTA SZAMOTULSKI

OS.76471-13/10 21-12-2010 od 2010-12-21 do 2020-12-20 Starosta Szamotulski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 516 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHOJNICKA 8, 77-400 ZŁOTÓW  2 250,00570504638

stanowisko osuszania i demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.132.2014 10-04-2015 od 2015-04-10 do 2025-04-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.V-8.6620-164/07 12-12-2007 od 2007-12-12 do 2017-12-14 Wojewoda Wielkopolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  193,0740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 517 Reaktor biologiczny oczyszczalni 

ścieków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JANOWIECKA 100, 62-100 

WĄGROWIEC

 150,00570544997

Oczyszczalnia ścieków w Wągrowcu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.12.2016.OS3 04-10-2016 od 2016-10-04 do 2018-10-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6220.8.2018.OS3 11-01-2019 od 2019-01-11 do 2028-12-31 Starosta Wągrowiecki

OS.6233.20.2016.OS3 30-09-2016 od 2016-09-30 do 2026-08-31 Starosta Wągrowiecki

OS.7647-81/08 14-11-2008 od 2008-11-14 do 2018-10-31 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190902R11  70,0000  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 518

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

82, Ciosaniec-Bolkowo, 64-965 Okonek  125,00570783160

piec CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.41.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OŚ.7633/93/04 04-10-2004 od 2004-10-04 do 2014-10-04 Starosta Złotowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R1  0,3100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 519

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

82, Ciosaniec-Bolkowo, 64-965 Okonek  800,00570783160

rozdrabniacz bijakowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.41.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE
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OŚ.7633/93/04 04-10-2004 od 2004-10-04 do 2014-10-04 Starosta Złotowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020182R3  200,0000

030105R3  1,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 520 zakład mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

90, Łaziska, 62-100 Wągrowiec570830415

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.64.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2025-11-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  898,6440

170504R5  5 089,8200

170508R5  2 000,0000

191212R5  1 000,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 521 instalacja mechanicznego 

przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

90, Łaziska, 62-100 Wągrowiec570830415

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.64.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2025-11-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170107R12  1 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 522 STACJA DEMONTAŻU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GNIEŹNIEŃSKA 51C, 62-100 

WĄGROWIEC

 1 500,00570838820

STANOWISKO OSUSZANIA I DEMONTAŻU 

POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.118.2014 10-12-2014 od 2014-12-10 do 2024-12-09 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.II-2.6620-64/05 27-09-2005 od 2005-09-27 do 2015-09-27 WOJEWODA WIELKOPOLSKII

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  489,3100

160106R12  72,6300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 523 Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lipowa 4, 62-130 Gołańcz  10 000,00570844038

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.31.2014.OS3 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2024-11-30 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

OS.6233.32.2014.OS3 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2024-11-30 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

OS.7647-35/09 11-08-2009 od 2009-08-11 do 2013-03-31 starostwo powiatowe w wągrowcu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170504R12  1 360,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 524 zakład mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 27 STYCZNIA 47/48, 64-980 TRZCIANKA  400,00570844191

kruszarka szczękowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.14.2013.KB 21-06-2013 od 2013-06-21 do 2023-06-20 starosta czarnkowsko-trzcianecki
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OS.6220.15.2013.KB 18-06-2013 od 2013-06-18 do 2023-06-17 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6220.5.2016.KB 12-01-2017 od 2017-01-12 do 2023-06-20 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

OS.6220.8.2015.KB 05-08-2015 od 2015-05-08 do 2023-06-20 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314R5  291,5600

101382R5  8,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 525 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOCHANOWSKIEGO 29, 64-800 

CHODZIEŻ

 160,00570858709

Miejska Oczyszczalnia Ścieków Studzieniec-Łęg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6223.26.2016.LE 28-09-2016 od 2016-09-28 do 2026-09-27 Starosta Chodzieski

OS.6230.1.2012.LE 27-02-2012 od 2012-02-27 do 2017-12-20 Starosta Chodzieski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  50,0900
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 526 Produkcja papieru toaletowego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

34 A, MARGOŃSKA WIEŚ, 64-830 

MARGONIN

 2 000,00570867447

Produkcja papieru toaletowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.18.2013.LE 12-09-2013 od 2013-09-12 do 2023-09-11 STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  1 794,6700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 527 Produkcja papieru toaletowego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

34 A, MARGOŃSKA WIEŚ, 64-830 

MARGONIN

 3 000,00570867447

Produkcja papieru toaletowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.18.2013.LE 12-09-2013 od 2013-09-12 do 2023-09-11 STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191201R3  796,3200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 528 Produkcja papieru toaletowego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

34 A, MARGOŃSKA WIEŚ, 64-830 

MARGONIN

 1 500,00570867447

Produkcja papieru toaletowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.18.2013.LE 12-09-2013 od 2013-09-12 do 2023-09-11 STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R3  229,8700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 529 Produkcja papieru toaletowego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

34 A, MARGOŃSKA WIEŚ, 64-830 

MARGONIN

 6 000,00570867447

Produkcja papieru toaletowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.18.2013.LE 12-09-2013 od 2013-09-12 do 2023-09-11 STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  2 733,0200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 530 WYTWÓRNIA PAPIERU 

TOALETOWEGO

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

34 A, MARGOŃSKA WIEŚ, 64-830 

MARGONIN

 3 000,00570867447

WYTWÓRNIA PAPIERU TOALETOWEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.18.2013.LE 12-09-2013 od 2013-09-12 do 2023-09-11 STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 531 inna instalacja do produkcji podłoża 

dla hodowli pieczarek

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

18, NOWA WIŚNIEWKA, 77-411 STARA 

WIŚNIEWSKA

 2 500,00570872230

Instalacja do produkcji dla hodowli pieczarek

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.8.2014 03-10-2014 od 2014-10-03 do 2024-09-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/124/09/10 26-11-2010 od 2010-11-26 do 2019-12-31 STAROSTA ZŁOTOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100105R3  44,2000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 532 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nad Rzeką 10, 64-917 SKÓRKA  1 000,00570873175

belownice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.28.2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-10-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/157/05 04-01-2006 od 2006-01-04 do 2016-01-04 Starosta Złotowski

OS.7635/157/05/11 16-09-2011 od 2011-09-16 do 2016-01-04 STAROSTA ZŁOTOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  105,0000

150102R12  225,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 533 instalacja do recyklingu odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nad Rzeką 10, 64-917 SKÓRKA  1 000,00570873175

wytłaczarka do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.28.2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-10-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/157/05 04-01-2006 od 2006-01-04 do 2016-01-04 Starosta Złotowski
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OS.7635/157/05/11 16-09-2011 od 2011-09-16 do 2016-01-04 STAROSTA ZŁOTOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  4,1900

150102R3  12,6480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 534 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

31, Toniszewo, 62-104 Pawłowo Żońskie  23 000,00570881401

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów*

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2014 ze 

zm.

23-01-2015 od 2015-01-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu

DSR-II-2.7244.49.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 do 2017-11-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.24.2015.OS3 09-11-2015 od 2015-11-09 do 2025-09-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

SR.II-10.6600-59/06 02-08-2007 od 2007-08-02 do 2017-08-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  19 492,4800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 535 sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

31, Toniszewo, 62-104 Pawłowo Żońskie  2 600,00570881401

Instalacja do mechanicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych*

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2014 ze 

zm.

23-01-2015 od 2015-01-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu

DSR-II-2.7244.49.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 do 2017-11-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.24.2015.OS3 09-11-2015 od 2015-11-09 do 2025-09-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

SR.II-10.6600-59/06 02-08-2007 od 2007-08-02 do 2017-08-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  435,0600

150102R12  1 840,3200

150106R12  18,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 536 Sortownia odpadów zmieszanych w 

tym odpadów komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

31, Toniszewo, 62-104 Pawłowo Żońskie  35 000,00570881401

Instalacja do mechanicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych*
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2014 ze 

zm.

23-01-2015 od 2015-01-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu

DSR-II-2.7244.49.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 do 2017-11-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.24.2015.OS3 09-11-2015 od 2015-11-09 do 2025-09-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

SR.II-10.6600-59/06 02-08-2007 od 2007-08-02 do 2017-08-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  34 091,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 537 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

31, Toniszewo, 62-104 Pawłowo Żońskie  1 500,00570881401

Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2014 ze 

zm.

23-01-2015 od 2015-01-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu

DSR-II-2.7244.49.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 do 2017-11-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.24.2015.OS3 09-11-2015 od 2015-11-09 do 2025-09-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

SR.II-10.6600-59/06 02-08-2007 od 2007-08-02 do 2017-08-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170102R12  131,8000

170107R12  43,1800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 538 Kompostownia odpadów organicznych 

selektywnie zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

31, Toniszewo, 62-104 Pawłowo Żońskie  3 500,00570881401

Kompostownia selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów*

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.13.2014 ze 

zm.

23-01-2015 od 2015-01-23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu

DSR-II-2.7244.49.2016 06-12-2016 od 2016-12-06 do 2017-11-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.24.2015.OS3 09-11-2015 od 2015-11-09 do 2025-09-30 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

SR.II-10.6600-59/06 02-08-2007 od 2007-08-02 do 2017-08-01 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200138R3  106,2200

200201R3  3 393,1200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 539 inne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MURARSKA 2, 77-400 ZŁOTÓW  96,00572041823

KOCIOŁ WODNY NISKO TEMPERATUROWY 

NISKOCIŚNIENIOWY RUSZT STAŁY CIĄG 

NATURALNY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.35.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 do 2024-12-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/08/08 26-02-2008 od 2008-02-26 do 2018-02-28 Starosta Powiatu Złotowskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  20,8420

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 540 kompostownia odpadów organicznych 

selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. NA LESZKOWIE 4, 64-920 PIŁA  85 000,00572051342

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA  "GWDA"  SP.Z 

O.O.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.7243.22.2012 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2022-08-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.12.2015 01-07-2015 od 2015-07-01 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.27.2018 29-08-2018 od 2018-08-29 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.37.2017 20-09-2017 od 2017-09-20 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.42.2016 21-07-2016 od 2016-07-21 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.77.2017 27-12-2017 od 2017-12-27 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.79.2017 18-01-2018 od 2018-01-18 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.108.2014 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.57.2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2015-01-01 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI-2.7243.78.2016 03-11-2016 od 2016-11-03 do 2022-08-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

ŚR.6220.23.2014.GLP 16-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Starosta Pilski

ŚR.6233.14.2016.IV 18-04-2016 od 2016-04-18 do 2025-08-19 Staorsta Pilski

ŚR.6233.39.2015.IV 20-08-2015 od 2015-08-20 do 2025-08-19 Starosta Pilski

ŚR.6233.48.2016.IV 14-10-2016 od 2016-10-14 do 2025-08-19 Starosta Pilski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R3  1 017,0000  323,9950

020399R3  60,7000

030310R3  1 532,0200

190805R3  45 171,0800  9 750,9450

190814R3  8,6200  2,1640

190902R3  23,9400  8,3120

200201R3  5 654,5100

200302R3  24,8200
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101314R5  82,7600

190802R5  232,1900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 541 Oczysczalnia ścieków komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. NA LESZKOWIE 4, 64-920 PIŁA  13 500,00572051342

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA  "GWDA"  SP.Z 

O.O.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.7243.22.2012 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2022-08-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7661-23/10 18-03-2011 od 2011-03-18 do 2021-03-17 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7222.12.2015 01-07-2015 od 2015-07-01 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.44.2016 03-11-2016 od 2016-11-03 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.108.2014 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.31.2017 02-11-2017 od 2017-11-02 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.57.2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2015-01-01 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI-7243.78.2016 03-11-2016 od 2016-11-03 do 2022-08-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

ŚR.6220.17.2016.IV 21-10-2016 od 2016-10-21 do 2025-01-22 Starosta Pilski

ŚR.6220.23.2014.GLP 16-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Starosta Pilski

ŚR.6233.39.2015.IV 20-08-2015 od 2015-08-20 do 2025-08-19 Starosta Pilski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020502R3  44,8000  4,4480

190805R3  1 055,6800  45,1530

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 542 Instalacja grzewcza technologiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

54, Krucz, 64-720 Lubasz  600,00572072953

Kocioł UKS - 40

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.12.2015 10-03-2015 od 2015-03-10 do 2025-03-09 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  47,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 543 zakład mechaniczno-biologiczny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśna 7, 77-400 Złotów  400,00572091376

Oczyszczalnia ścieków Radawnica

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6230.7.2012 12-09-2012 od 2012-09-12 do 2022-07-30 Starosta Złotowski
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OS.6233.20.2015 05-10-2015 od 2015-10-05 do 2025-06-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  41,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 544

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Brzozowa 7, 77-400 Złotów572111713

Kruszarka, Młynek

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.38.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.39.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.6233.45.2016 22-11-2016 od 2016-11-22 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7634/92/06 31-08-2006 od 2006-08-31 do 2016-08-31 Starosta Złotowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  41,0240

150102R3  71,1170

160119R3  0,4200

170203R3  11,4510
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 545 termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

40, Międzybłocie, 77-400 Złotów  8 772,00572115875

Kocił na biomasę

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.25.2015 21-07-2015 od 2015-07-21 do 2025-07-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/99/10 16-12-2010 od 2010-12-16 do 2010-11-30 Starosta Złotowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  558,5200

150103R1  427,6900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 546 instalacja mechaniczno przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, Mokronosy, 62-110 Damasławek  30 000,00572115906

INSTALACJA DO PRODUKCJI BRYKIETU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.24.2014.OS3 20-11-2014 od 2015-01-24 do 2024-12-31 Starosta Wągrowiecki

OS.6233.27.2014.OS3 20-11-2014 od 2014-11-20 do 2024-10-30 Starosta Wągrowiecki

OS.7647-24/10 30-08-2010 od 2010-08-30 do 2015-07-30 STAROSTA WĄGROWIECKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R3  72,5000

030105R3  15 780,4970

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 547 Stacja demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26A, Przybychowo, 64-710 Połajewo  240,00572126206

Autohandel Michał Sawicki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.14.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2023-07-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.19.2014 25-06-2014 od 2014-06-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.27.2013 24-07-2013 od 2013-07-24 do 2023-07-23 Marszałek Woj. Wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  37,6420

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 548 Stacja demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26A, Przybychowo, 64-710 Połajewo  100,00572126206

Autohandel Michał Sawicki
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.14.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2023-07-23 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.19.2014 25-06-2014 od 2014-06-25 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.27.2013 24-07-2013 od 2013-07-24 do 2023-07-23 Marszałek Woj. Wlkp.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 456,6030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 549 Zakład mechanicznego przetwarzanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CEGLARSKA 1A, 63-500 OSTRZESZÓW  65 000,00590765381

MOBILNE SITO DO PRZESIEWANIA ODPADÓW 

ORAZ ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

B¦.6233.16.2016 26-07-2016 od 2016-07-26 do 2025-12-31 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

B¦.6233.28.2017 08-12-2017 od 2017-12-08 do 2025-12-31 STAROSTWO OSTRZESZOWSKIE

DSR.III.7623-108/08 03-10-2008 od 2008-10-03 do 2012-12-31 MARSZAŁEK  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-97/09 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2012-12-31 MARSZAŁEK  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7222.10.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2017-12-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.54.2014 16-01-2015 od 2015-01-16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.V-8.6600-54/07 10-12-2007 od 2007-12-10 do 2012-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R12  352,6000

200303R12  76,4000

200307R12  910,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 550 INNA (INSTALACJE DO 

WYKONYWANIA ODLEWÓW Z 

METALI KOLOROWYCH)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krupczyn 3, 63-140 Dolsk  1 000,00630001552

Odlewnia z piecami tyglowymi do topienia stopów 

miedzi - 3szt. i ręczne stanowiska 

formowania,odlewania i wybijania odle

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.13.2015 03-06-2015 od 2015-06-03 do 2025-06-02 STAROSTA ŚREMSKI

OS.7647-52/04 10-03-2005 od 2005-03-10 do 2014-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  146,7480

170401R4  248,6030

170402R4  0,3000

170407R4  0,1240
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 551 PRZETWARZANIE MECHANICZNE I 

TERMICZNE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA  1, BOLECHOWO, 62-005 

OWIŃSKA

 2 220,00630031910

MŁYNEK I WTRYSKARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.41.2017.I 31-10-2017 od 2017-10-31 do 2027-10-31 Starosta Poznański

WS.6233.6.2015.VII 19-03-2015 od 2015-03-19 do 2025-03-19 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.VII.7647-239/10 ze 

zm.

27-01-2011 od 2011-01-27 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7647-87/07 09-10-2007 od 2007-10-09 do 2017-09-30 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  390,4550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 552 urządzenie w postaci kruszarki

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 21, 62-085 Skoki630119118

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.11.2014.OS3 13-05-2014 od 2014-05-13 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6233.18.2017.OS3 16-11-2017 od 2017-11-16 do 2017-10-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC
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OS.7647-50/07 23-11-2007 od 2007-11-23 do 2017-10-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  550,0000

170102R5  1 600,0000

170107R5  1 400,0000

170302R5  400,0000

170504R5  430,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 553 PIEC C. O.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

14, NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, 62-304 

NOWA WIES KRÓLEWSKA

 150,00630128985

PIEC C. O.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WB-6233.8.2011 27-04-2011 od 2011-04-27 do 2021-04-26 Starosta Wrzesiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  96,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 554 INSTALACJA DO ODZYSKU 

TWORZYW SZTUCZNYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SŁOWIAŃSKA 12, 62-095 GRODZISK 

WIELKOPOLSKI

 8 040,00630129861

ZAGĘSZCZARKA I WYTŁACZARKA DO 

TWORZYW SZTUCZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.38.2014 07-01-2015 od 2015-01-07 do 2025-01-07 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.7623-18/10 07-06-2010 od 2010-06-07 do 2020-06-03 Starosta Powiatu Grodziskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  1 870,0120

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 555

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

5, DROŻDŻYCE, 62-060 STĘSZEW  4 000,00630150252

Linia produkcyjna regranulator EREMA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.49.2014 31-07-2014 od 2014-07-31 do 2024-07-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.90.2012.IX 10-10-2012 od 2012-10-10 do 2022-10-10 STAROSTA POZNAŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  1 138,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 556

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

5, DROŻDŻYCE, 62-060 STĘSZEW  4 000,00630150252

Linia produkcyjna regranulator EREMA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.49.2014 31-07-2014 od 2014-07-31 do 2024-07-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.90.2012.IX 10-10-2012 od 2012-10-10 do 2022-10-10 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  2 595,1440

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 557 zakład mechanicznego przetwarzanai 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JESIENNA 10, Nochowo, 63-100 ŚREM  4 230,00630161920

2x Młynek Alpine

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2015 14-05-2015 od 2015-05-14 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI
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OS.6220.3.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.6.2016 09-09-2016 od 2016-09-09 do 2023-12-21 Starosta Śremski

OS.6233.12.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-28 STAROSTA ŚREMSKI

OS.7647-42/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2013-12-31 STAROSTWO POWIATOWE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 558 inne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JESIENNA 10, Nochowo, 63-100 ŚREM  76 000,00630161920

Instalacja do produkcji profili okiennych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2015 14-05-2015 od 2015-05-14 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.3.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.6.2016 09-09-2016 od 2016-09-09 do 2023-12-21 Starosta Śremski

OS.6233.12.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-28 STAROSTA ŚREMSKI

OS.7647-42/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2013-12-31 STAROSTWO POWIATOWE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R3  4 911,0500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 559 Zakład Mechanicznego Przetwarzania 

Odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JESIENNA 10, Nochowo, 63-100 ŚREM  5 180,00630161920

Młynek Herbold

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2015 14-05-2015 od 2015-05-14 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.3.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.6.2016 09-09-2016 od 2016-09-09 do 2023-12-21 Starosta Śremski

OS.6233.12.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-28 STAROSTA ŚREMSKI

OS.7647-42/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2013-12-31 STAROSTWO POWIATOWE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 560 Zakład Mechanicznego Przetwarzania 

Odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JESIENNA 10, Nochowo, 63-100 ŚREM  14 000,00630161920

Młynek Herbold 2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2015 14-05-2015 od 2015-05-14 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI
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OS.6220.3.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.6.2016 09-09-2016 od 2016-09-09 do 2023-12-21 Starosta Śremski

OS.6233.12.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-28 STAROSTA ŚREMSKI

OS.7647-42/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2013-12-31 STAROSTWO POWIATOWE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  3 433,5500

120105R12  1 629,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 561 zakład mechanicznego przetwarzanai 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JESIENNA 10, Nochowo, 63-100 ŚREM  1 300,00630161920

Młynek t. Dreher

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2015 14-05-2015 od 2015-05-14 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.3.2013 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2023-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6220.6.2016 09-09-2016 od 2016-09-09 do 2023-12-21 Starosta Śremski

OS.6233.12.2015 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2025-04-28 STAROSTA ŚREMSKI

OS.7647-42/10 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2013-12-31 STAROSTWO POWIATOWE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4739



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 562 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WARSZAWSKA 349, 61-060 POZNAŃ  500,00630173572

LAKIERNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.156.2011 27-07-2012 od 2012-07-27 do 2014-06-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.125.2014 10-12-2014 od 2014-12-10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-1.7222.32.2016 02-09-2016 od 2016-09-02 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.10.2013 02-04-2013 od 2013-04-02 do 2023-04-01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

WBŚ.6220.6.2015 09-11-2015 od 2015-11-09 do 2025-11-08 STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

WBŚ.6222.1.2016 25-08-2016 od 2016-08-25 STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

WS>6220.16.2013.VII 27-03-2013 od 2010-03-27 do 2023-04-01 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  21,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 563 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

43, OTOCZNA, 62-302 WĘGIERKI 

K/WRZEŚNI

630181637

Mobilna rozdrabniarka drewna
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WR-7634-34/09(zmiana 

2.05.12r)

07-12-2009 od 2009-12-07 do 2019-10-31 Starosta Wrzesiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R12  123,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 564

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

43, OTOCZNA, 62-302 WĘGIERKI 

K/WRZEŚNI

 20 000,00630181637

Prasa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WR-7634-34/09(zmiana 

2.05.12r)

07-12-2009 od 2009-12-07 do 2019-10-31 Starosta Wrzesiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  3 523,0000

150103R12  40,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 565 miejsce demontażu ul. SZKÓŁKARSKA 4, 62-002 SUCHY LAS  450,00630182252

miejsce demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.117.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 do 2014-11-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7243.103.2011 10-04-2012 od 2012-04-10 MWW

DSR-VI.7243.55.2012 16-07-2012 od 2012-07-16 do 2012-07-16 MWW

WS.6233.111.2014.IX 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-03-10 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  6,0070

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 566 mejsce demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZKÓŁKARSKA 4, 62-002 SUCHY LAS  450,00630182252

miejsce demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.117.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 do 2014-11-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7243.103.2011 10-04-2012 od 2012-04-10 MWW

DSR-VI.7243.55.2012 16-07-2012 od 2012-07-16 do 2012-07-16 MWW

WS.6233.111.2014.IX 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-03-10 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  1,0100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 567 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZKÓŁKARSKA 4, 62-002 SUCHY LAS  1 600,00630182252

STACJA DEMONTAŻU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.117.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 do 2014-11-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-VI.7243.103.2011 10-04-2012 od 2012-04-10 MWW

DSR-VI.7243.55.2012 16-07-2012 od 2012-07-16 do 2012-07-16 MWW

WS.6233.111.2014.IX 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-03-10 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  349,3950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 568 INNA (ODZYSK 

ROZPUSZCZALNIKÓW PRZEZ 

DESTYLACJĘ)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŚREMSKA 75A, 62-050 MOSINA  135,00630213780

DESTYLATOR
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.9.2013 09-05-2013 od 2013-05-09 do 2023-05-08 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR-II-10.6621-21/05 22-12-2005 od 2005-12-22 do 2013-03-05 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070104R2  64,2100

070204R2  20,2800

070704R2  7,2240

080111R2  24,8580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 569 instalacja do rozdrabniania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obodrzycka 75, Poznań  151 500,00630220053

instalacja do produkcji paliw alternatywnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6221.121.2016 07-11-2016 od 2016-11-07 do 2024-08-08 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.49.2014 08-08-2014 od 2014-08-08 do 2024-08-08 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II-6233.167.2018 22-06-2018 od 2018-06-22 do 2028-06-22 Prezydent Miasta Poznania

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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040222R12  43,7100

070213R12  12,4500

150105R12  27,8400

150203R12  0,8000

160380R12  49,3000

170203R12  4,0200

191204R12  26,4800

200139R12  133,8000

200399R12  116,5900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 570 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obodrzycka 75, Poznań  15 875,00630220053

instalacja do segregacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6221.121.2016 07-11-2016 od 2016-11-07 do 2024-08-08 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.49.2014 08-08-2014 od 2014-08-08 do 2024-08-08 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II-6233.167.2018 22-06-2018 od 2018-06-22 do 2028-06-22 Prezydent Miasta Poznania

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  593,5950
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150102R12  198,8770

150107R12  0,9200

200101R12  955,9400

200139R12  500,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 571 sortownia odpadów komunalnych  

zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, JÓZEFOWO, LWÓWEK  50 000,00630220053

SORTOWNIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II.7243.139.2014 27-03-2015 od 2015-03-27 do 2025-03-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 572 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, JÓZEFOWO, LWÓWEK  10 000,00630220053

SORTOWNIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II.7243.139.2014 27-03-2015 od 2015-03-27 do 2025-03-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  449,2190

150102R12  101,9000

150104R12  0,1000

150106R12  54,8610

150107R12  7,1000

200101R12  73,2600

200102R12  141,8600

200139R12  513,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 573 instalacja -wytwarzanie paliw 

alternatywnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, JÓZEFOWO, LWÓWEK  48 000,00630220053

SORTOWNIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II.7243.139.2014 27-03-2015 od 2015-03-27 do 2025-03-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  79,3350

160103R12  8,1000
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170203R12  0,6000

191210R12  278,8000

191212R12  125,2000

200307R12  570,8200

200399R12  310,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 574 instalacja - przetwarzanie odpadów 

pobudowlanych i remontowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, JÓZEFOWO, LWÓWEK  8 000,00630220053

SORTOWNIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II.7243.139.2014 27-03-2015 od 2015-03-27 do 2025-03-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R12  1 263,9680

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 575 instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRĄDZYŃSKIEGO 24 A, 63-000 ŚRODA 

WLKP.

 3 000,00630247715

MŁYNKI DO MIELENIA TWORZYW SZTUCZNYCH 

NA GRANULAT

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.6220.1.2016 18-04-2016 od 2016-04-18 do 2025-01-29 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6220.4.2015 31-08-2015 od 2015-08-31 do 2025-01-29 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6220.8.2014 30-01-2015 od 2015-01-30 do 2025-01-29 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  1 716,7000

150102R3  482,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 576 INNA (ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STASZICA 1, 63-100 ŚREM  65 000,00630262070

ODLEWNIA ŻELIWA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.40.2012 16-05-2013 od 2013-05-16 do 2023-05-15 Wojewoda Wielkopolski

DSR-VI.7222.72.2012 12-07-2012 od 2012-07-12 do 2017-05-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.II-10.6600-44/06 24-10-2007 od 2007-10-24 do 2012-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.II-8.6600-38/07 31-05-2007 od 2007-05-31 do 2017-05-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  791,6000

120102R4  498,0000
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120113R4  157,0000

160117R4  515,3000

170401R4  49,0000

170405R4  8 837,9000

191202R4  2 149,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 577 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica , 64-600 Oborniki  1 500,00630274592

BUDMAT Firma Handlowo-Usługowa Roman Felberg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.II/7662-85/08 16-09-2008 od 2008-09-16 Prezydent Miasta Poznania

OS.II/7662-870 01-10-2008 od 2008-10-01 do 2009-12-31 Prezydent Miasta Poznania

WSI-I4723.12.2011.ASB 10-02-2012 od 2012-02-10 Regionalny Dyretkor Ochrony Środowiska

WSS.4722.23.2014.JK.6 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2024-11-30 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

WSS.4725.1.2015.MP.4 17-12-2015 od 2015-12-17 do 2025-09-30 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  1,6400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 578 Miejsce Demontażu Pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica , 64-600 Oborniki  1 500,00630274592

BUDMAT Firma Handlowo-Usługowa Roman Felberg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.II/7662-85/08 16-09-2008 od 2008-09-16 Prezydent Miasta Poznania

OS.II/7662-870 01-10-2008 od 2008-10-01 do 2009-12-31 Prezydent Miasta Poznania

WSI-I4723.12.2011.ASB 10-02-2012 od 2012-02-10 Regionalny Dyretkor Ochrony Środowiska

WSS.4722.23.2014.JK.6 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2024-11-30 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

WSS.4725.1.2015.MP.4 17-12-2015 od 2015-12-17 do 2025-09-30 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  26,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 579 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica , 64-600 Oborniki  1 500,00630274592

BUDMAT Firma Handlowo-Usługowa Roman Felberg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.II/7662-85/08 16-09-2008 od 2008-09-16 Prezydent Miasta Poznania
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OS.II/7662-870 01-10-2008 od 2008-10-01 do 2009-12-31 Prezydent Miasta Poznania

WSI-I4723.12.2011.ASB 10-02-2012 od 2012-02-10 Regionalny Dyretkor Ochrony Środowiska

WSS.4722.23.2014.JK.6 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2024-11-30 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

WSS.4725.1.2015.MP.4 17-12-2015 od 2015-12-17 do 2025-09-30 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  287,0350

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 580 Miejsce Demontażu Pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica , 64-600 Oborniki  1 500,00630274592

BUDMAT Firma Handlowo-Usługowa Roman Felberg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.II/7662-85/08 16-09-2008 od 2008-09-16 Prezydent Miasta Poznania

OS.II/7662-870 01-10-2008 od 2008-10-01 do 2009-12-31 Prezydent Miasta Poznania

WSI-I4723.12.2011.ASB 10-02-2012 od 2012-02-10 Regionalny Dyretkor Ochrony Środowiska

WSS.4722.23.2014.JK.6 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2024-11-30 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

WSS.4725.1.2015.MP.4 17-12-2015 od 2015-12-17 do 2025-09-30 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  8,6430

4752



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 581 urzadzenie serii YDN-V

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. HARCERSKA  16, 63-000 ŚRODA 

WIELKOPOLSKA

 4 500,00630319202

Instalacja do produkcji regranulatu z tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.9.2014 30-01-2015 od 2015-01-30 do 2025-01-29 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6233.10.2014 29-04-2014 od 2014-04-29 do 2024-04-28 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6233.6.2016 07-04-2016 od 2016-04-07 do 2024-04-28 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  2 196,3600

150102R3  109,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 582 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń  125 000,00630322279

KRUSZARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.44.2012.XXVI 29-06-2012 od 2012-06-29 do 2022-01-24 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6220.59.2014.IX 28-10-2015 od 2015-10-28 do 2025-10-28 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
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WS.6220.67.2011.XXVI 24-01-2012 od 2012-01-24 do 2022-01-24 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.146.2014.IX 03-03-2015 od 2015-03-03 do 2025-03-03 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  6 277,6000

170107R12  11 538,3800

170904R12  710,6000

170102R5  8 995,0000

170181R5  997,0000

170182R5  157,1000

170302R5  371,0000

170504R5  1 270,0000

170508R5  300,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 583 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyczna 7A, 61-016 POZNAŃ  180 000,00630352168

MOBILNY WĘZEŁ BETONIARSKI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.17.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2017-09-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7244.66.2015 14-12-2015 od 2015-12-14 do 2025-12-13 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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OS.II.6233.236.2015 10-09-2015 od 2015-09-10 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II.6233.3.2015 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-02 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.136.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2014-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.140.2016 12-05-2016 od 2016-05-12 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.152.2014 07-04-2014 od 2014-04-07 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.154.2016 24-05-2016 od 2016-05-24 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.175.2017 17-07-2017 od 2017-07-17 do 2025-12-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS-II.6233.180.2014 14-04-2014 od 2014-04-14 do 2015-01-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 05-05-2014 od 2014-05-05 do 2015-03-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2015-05-05 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.199.2017 11-07-2017 od 2017-07-11 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.214.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.229.2013 02-01-2014 od 2014-01-02 do 2014-04-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.274.2016 21-07-2016 od 2016-07-21 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.283.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.345.2016 09-01-2017 od 2017-01-09 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

SR.II-11.6621-25/05 17-09-2007 od 2007-09-17 do 2012-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100124R5  1 683,5200

190112R5  30 794,9900

4755



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 584 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyczna 7A, 61-016 POZNAŃ  140 000,00630352168

PUNKT KRUSZENIA BETONÓW I ASFALTÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.17.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2017-09-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7244.66.2015 14-12-2015 od 2015-12-14 do 2025-12-13 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OS.II.6233.236.2015 10-09-2015 od 2015-09-10 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II.6233.3.2015 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-02 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.136.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2014-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.140.2016 12-05-2016 od 2016-05-12 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.152.2014 07-04-2014 od 2014-04-07 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.154.2016 24-05-2016 od 2016-05-24 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.175.2017 17-07-2017 od 2017-07-17 do 2025-12-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS-II.6233.180.2014 14-04-2014 od 2014-04-14 do 2015-01-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 05-05-2014 od 2014-05-05 do 2015-03-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2015-05-05 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.199.2017 11-07-2017 od 2017-07-11 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.214.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.229.2013 02-01-2014 od 2014-01-02 do 2014-04-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA
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OS-II.6233.274.2016 21-07-2016 od 2016-07-21 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.283.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.345.2016 09-01-2017 od 2017-01-09 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

SR.II-11.6621-25/05 17-09-2007 od 2007-09-17 do 2012-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010410R5  71,7000

101399R5  381,4400

120121R5  425,5300

161104R5  180,9000

170101R5  11 353,8800

170102R5  7 729,2100

170103R5  62,5400

170107R5  3 185,0600

170181R5  11 697,4600

170504R5  304,0800

190112R5  24 980,9100

191212R5  27,3700

200399R5  344,2200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 585 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyczna 7A, 61-016 POZNAŃ  25 000,00630352168

teren platformy żużlowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.17.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2017-09-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7244.66.2015 14-12-2015 od 2015-12-14 do 2025-12-13 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OS.II.6233.236.2015 10-09-2015 od 2015-09-10 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II.6233.3.2015 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-02 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.136.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2014-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.140.2016 12-05-2016 od 2016-05-12 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.152.2014 07-04-2014 od 2014-04-07 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.154.2016 24-05-2016 od 2016-05-24 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.175.2017 17-07-2017 od 2017-07-17 do 2025-12-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS-II.6233.180.2014 14-04-2014 od 2014-04-14 do 2015-01-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 05-05-2014 od 2014-05-05 do 2015-03-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2015-05-05 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.199.2017 11-07-2017 od 2017-07-11 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.214.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.229.2013 02-01-2014 od 2014-01-02 do 2014-04-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA
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OS-II.6233.274.2016 21-07-2016 od 2016-07-21 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.283.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.345.2016 09-01-2017 od 2017-01-09 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

SR.II-11.6621-25/05 17-09-2007 od 2007-09-17 do 2012-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 586 zakład mechanicznego przetwarzana 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyczna 7A, 61-016 POZNAŃ  50 000,00630352168

teren platformy żużlowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.17.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2017-09-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7244.66.2015 14-12-2015 od 2015-12-14 do 2025-12-13 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OS.II.6233.236.2015 10-09-2015 od 2015-09-10 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II.6233.3.2015 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-02 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.136.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2014-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.140.2016 12-05-2016 od 2016-05-12 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.152.2014 07-04-2014 od 2014-04-07 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.154.2016 24-05-2016 od 2016-05-24 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA
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OS-II.6233.175.2017 17-07-2017 od 2017-07-17 do 2025-12-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS-II.6233.180.2014 14-04-2014 od 2014-04-14 do 2015-01-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 05-05-2014 od 2014-05-05 do 2015-03-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2015-05-05 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.199.2017 11-07-2017 od 2017-07-11 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.214.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.229.2013 02-01-2014 od 2014-01-02 do 2014-04-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.274.2016 21-07-2016 od 2016-07-21 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.283.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.345.2016 09-01-2017 od 2017-01-09 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

SR.II-11.6621-25/05 17-09-2007 od 2007-09-17 do 2012-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 587 zakłąd mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyczna 7A, 61-016 POZNAŃ  30 000,00630352168

ZBIORNIKI RETENCYJNE PRZY STACJI 

WYTWARZANIA STABILIZATU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7244.17.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2017-09-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7244.66.2015 14-12-2015 od 2015-12-14 do 2025-12-13 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OS.II.6233.236.2015 10-09-2015 od 2015-09-10 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II.6233.3.2015 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-02 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.136.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2014-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.140.2016 12-05-2016 od 2016-05-12 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.152.2014 07-04-2014 od 2014-04-07 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.154.2016 24-05-2016 od 2016-05-24 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.175.2017 17-07-2017 od 2017-07-17 do 2025-12-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS-II.6233.180.2014 14-04-2014 od 2014-04-14 do 2015-01-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 05-05-2014 od 2014-05-05 do 2015-03-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2015-05-05 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.199.2017 11-07-2017 od 2017-07-11 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.214.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.229.2013 02-01-2014 od 2014-01-02 do 2014-04-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.274.2016 21-07-2016 od 2016-07-21 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.283.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.345.2016 09-01-2017 od 2017-01-09 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

SR.II-11.6621-25/05 17-09-2007 od 2007-09-17 do 2012-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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100105R5  110,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 588 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyczna 7A, 61-016 POZNAŃ  200 000,00630352168

ZBIORNIKI RETENCYJNE PRZY UL. 

ENERGETYCZNEJ 7A W POZNANIU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.17.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2017-09-15 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7244.66.2015 14-12-2015 od 2015-12-14 do 2025-12-13 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OS.II.6233.236.2015 10-09-2015 od 2015-09-10 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II.6233.3.2015 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-02 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.136.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2014-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.140.2016 12-05-2016 od 2016-05-12 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.152.2014 07-04-2014 od 2014-04-07 do 2017-03-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.154.2016 24-05-2016 od 2016-05-24 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.175.2017 17-07-2017 od 2017-07-17 do 2025-12-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS-II.6233.180.2014 14-04-2014 od 2014-04-14 do 2015-01-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 05-05-2014 od 2014-05-05 do 2015-03-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.188.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2015-05-05 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.199.2017 11-07-2017 od 2017-07-11 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.214.2014 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

4762



OS-II.6233.229.2013 02-01-2014 od 2014-01-02 do 2014-04-15 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.274.2016 21-07-2016 od 2016-07-21 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.283.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 do 2024-07-03 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.345.2016 09-01-2017 od 2017-01-09 do 2025-12-13 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

SR.II-11.6621-25/05 17-09-2007 od 2007-09-17 do 2012-12-31 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 589 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PODGÓRNA 2 i 29, DĘBNO, 62-060 

STĘSZEW

 4 510,20630353239

linia do recyklingu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.IX-7648-2/03 03-03-2003 od 2003-03-03 do 2013-01-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.6220.42.2013.VII 24-09-2013 od 2013-09-24 do 2023-09-24 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6220.47.2016.I 15-12-2016 od 2016-12-15 do 2023-09-24 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7647-109/07 29-10-2007 od 2007-10-29 do 2013-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.IX.7647-111/09 02-11-2009 od 2009-11-02 do 2013-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.IX.7647-90/03 01-08-2003 od 2003-08-01 do 2013-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  406,4350

150102R3  1 070,1890

160119R3  7,5400

191204R3  2 337,0170

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 590 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GDYŃSKA  131, 62-004 CZERWONAK  21 900,00630382146

MASZYNA PAPIERNICZA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦.622.16.2014.XVI 05-12-2014 od 2014-12-05 Starosta Poznański

W¦.6222.1.2013.XIV 21-05-2013 od 2013-05-21 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

W¦.6222.19.2017.XIV 13-07-2017 od 2017-07-13 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

W¦.6222.28.2015.XIV 19-09-2016 od 2016-09-19 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6222.1.2018.XIV 06-03-2018 od 2018-03-06 Starosta Poznański

WS.6222.18.2016.XIV 19-09-2016 od 2016-09-19 Starosta Poznański

WŚ.II.7645-02/05/06 22-02-2007 od 2007-02-22 STAROSTA POZNAŃSKI

WŚ.XI.7644/04/09 13-01-2010 od 2010-01-13 Starosta Poznański
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  2 644,1900

191201R3  10 803,8800

200101R3  734,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 591

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leona Stasiewskiego 2, WRZE¦NIA, 

62-300 

 75,00630444440

ODIZOLOWYWACZ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R12  4,1150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 592 instalacja do odzysku tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Słowiańska 12, 62-065 GRODZISK 

WIELKOPOLSKI

 6 200,00630529780

Zagęszczarka i wytłaczarka do tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.6233.22.2014 08-10-2014 od 2014-10-08 do 2024-10-08 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.23.2011 29-12-2011 od 2011-12-29 do 2021-12-29 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.27.2012 10-09-2012 od 2012-09-10 do 2021-12-29 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.31.2014 14-11-2014 od 2014-11-14 do 2024-11-14 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  20,8400

150102R3  2 000,5610

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 593 Instalacja do fizyko-chemicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-004 

Czerwonak

 8 500,00630533786

Instalacja do stabilizacji i zestalania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.59.2011 18-11-2011 od 2011-11-18 do 2020-08-09 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR.VI.7660-89/10 09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-09 Marszałek Woj. Wlkp.

DSR-II-2.7243.50.2015 23-12-2015 od 2015-12-23 do 2025-12-22 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040219D9  24,5250  19,1000

050702D9  39,8400
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060106D9  0,0350

060314D9  46,4000

060399D9  10,4540

060404D9  0,0140

061002D9  0,9000

061099D9  100,7400

070108D9  10,8700

070111D9  19,3600  14,6000

070299D9  3,4400

080111D9  89,7050

080112D9  62,8390

080113D9  7,4700

080114D9  21,0800

080115D9  19,2600

080116D9  28,4500

080117D9  24,6000

080118D9  45,4000

080120D9  1,0000

080201D9  103,1050

080307D9  1,2900

080308D9  1,7500
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080312D9  28,7130

080314D9  95,1020

080315D9  0,7200

080409D9  6,4610

080410D9  84,7000

080412D9  31,9100

080413D9  14,0960

080414D9  0,8200

100101D9  10,7610

100105D9  13,8000

100113D9  0,4820

100320D9  219,5560

100999D9  66,8260

101208D9  0,2800

101399D9  0,2030

110105D9  0,2200

110107D9  0,4200

110108D9  5,5800

110109D9  134,3140  101,5950

110110D9  14,5800  11,0500

110111D9  0,2950
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110114D9  1,1400

110198D9  7,6890

110202D9  722,1600

110502D9  0,7730

110504D9  2,4100

120101D9  0,3870

120102D9  2,3340

120103D9  0,3260

120104D9  0,4030

120105D9  15,9700

120109D9  66,6950

120113D9  1,4700

120114D9  6,8530  5,1600

120115D9  0,0980  0,0750

120116D9  10,2600

120117D9  77,5280

120118D9  309,4310

120120D9  2,7800

120121D9  62,3070

150202D9  103,7410

150203D9  26,5840
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160303D9  57,7300

160304D9  58,5410

160305D9  205,8100

160306D9  154,9520

161001D9  14,8400  0,0000

161002D9  193,5800  148,4500

161102D9  13,6600

161104D9  5,0220

161105D9  3,2530

170106D9  2,4490

170107D9  1,2300

190107D9  342,2600

190110D9  100,4400

190111D9  322,1600

190112D9  0,9320

190113D9  1,0000

190115D9  8,7000

190118D9  2,6000

190205D9  64,0000  48,1700

190306D9  43,1000

190805D9  0,8300  0,6200
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190806D9  0,4460

190810D9  16,0000  12,0000

190813D9  40,1050  30,1500

190814D9  105,5390  79,6000

190901D9  1,2000

190904D9  1,5700

190905D9  10,0970

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 594 sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOŁĘŹYCKA 132, 61-357 POZNAŃ  100 000,00630535609

SORTOWNIA ODPADÓW BUDOWLANYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6221.106.2016 30-08-2016 od 2016-08-30 do 2023-12-20 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.118.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2023-12-20 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.6.2017 22-05-2017 od 2017-05-22 do 2023-12-20 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.67.2013 20-12-2013 od 2013-12-20 do 2013-12-20 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R12  2 862,7200

200399R12  986,2400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 595 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOŁĘŹYCKA 132, 61-357 POZNAŃ  100 000,00630535609

Sortownia odpadów o kodzie 200203

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6221.106.2016 30-08-2016 od 2016-08-30 do 2023-12-20 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.118.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2023-12-20 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.6.2017 22-05-2017 od 2017-05-22 do 2023-12-20 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.67.2013 20-12-2013 od 2013-12-20 do 2013-12-20 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200203R12  5,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 596 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rolna 39, 61-703 Rokietnica  4 390,00630542526

INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW W 

POSTACI ZUZYTEGO SPRZĘTU 

ELEKTRYCZNEGO I ELKTRONICZNEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.III.76600-20/08 27-03-2008 od 2008-03-27 do 2017-01-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR.III.76600-20/08 

(DSR.III.7

19-01-2007 od 2007-01-19 do 2017-01-19 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7243.124.2013 22-01-2016 od 2016-01-22 do 2026-01-21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.24.2012 14-08-2012 od 2012-08-14 do 2022-08-14 STAROSTA SZAMOTULSKI

SR.V.3.6620-131/06 19-01-2007 od 2007-01-19 do 2017-01-19 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  498,1170

200135R12  2,3340

200136R12  963,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 597 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rolna 39, 61-703 Rokietnica  4 000,00630542526

INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW W 

POSTACI ZUZYTEGO SPRZĘTU 

ELEKTRYCZNEGO I ELKTRONICZNEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.III.76600-20/08 27-03-2008 od 2008-03-27 do 2017-01-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.III.76600-20/08 

(DSR.III.7

19-01-2007 od 2007-01-19 do 2017-01-19 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

DSR-II-2.7243.124.2013 22-01-2016 od 2016-01-22 do 2026-01-21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.24.2012 14-08-2012 od 2012-08-14 do 2022-08-14 STAROSTA SZAMOTULSKI

SR.V.3.6620-131/06 19-01-2007 od 2007-01-19 do 2017-01-19 WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R4  2 568,3760

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 598 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POCZTOWA 17c, 62-290 MIEŚCISKO630562440

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.153.2014 29-01-2015 od 2015-01-29 do 2025-01-28 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

SR.II-2.6620-58/05 22-09-2005 od 2002-09-22 do 2015-09-20 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  104,5610

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 599 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Rokietnica, 62-090 Mrowino630598372

kruszarka szczękowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-60/10 07-06-2010 od 2010-06-07 do 2020-06-06 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  500,0000

170107R5  2 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 600 urzadzenie rozdrabniające

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 10, 62-100 Skoki  20,00630605764

urzadzenie rozdrabniające

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.17.2016.OS3 11-08-2016 od 2016-08-11 do 2017-12-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6233.18.2016.OS3 03-10-2016 od 2016-10-03 do 2018-12-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.7647-78/05 12-08-2005 od 2005-08-12 do 2015-07-31 starostwo powiatowe w wągrowcu

OS.7647-78/05 20-07-2006 od 2005-07-20 do 2012-07-31 starostwo powiatowe w wągrowcu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  24,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 601 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Klonowa 5, DRZONEK, 63-140 DOLSK  440,00630634984

Miejsce demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II.7243.20.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2020-12-27 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7243.14.2011 31-08-2011 od 2011-08-31 do 2018-06-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-166/10 06-07-2010 od 2010-07-06 do 2020-07-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.135.2014 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2024-11-27 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.13.2014 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-07-15 Starosta Śremski

OS.6233.26.2013 08-11-2013 od 2013-11-08 do 2018-12-31 Starosta Śremski

OS.7647-30/10 14-07-2010 od 2010-07-14 do 2018-12-31 Starosta Śremski

RDOŚ-30-SI.I.6620-44/10/

et

17-09-2010 od 2010-09-17 do 2020-07-31 RDOŚ w Poznaniu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  870,2250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 602 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Klonowa 5, DRZONEK, 63-140 DOLSK  1 060,00630634984

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.II.7243.20.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2020-12-27 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7243.14.2011 31-08-2011 od 2011-08-31 do 2018-06-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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DSR.VI.7660-166/10 06-07-2010 od 2010-07-06 do 2020-07-05 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.135.2014 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2024-11-27 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.13.2014 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-07-15 Starosta Śremski

OS.6233.26.2013 08-11-2013 od 2013-11-08 do 2018-12-31 Starosta Śremski

OS.7647-30/10 14-07-2010 od 2010-07-14 do 2018-12-31 Starosta Śremski

RDOŚ-30-SI.I.6620-44/10/

et

17-09-2010 od 2010-09-17 do 2020-07-31 RDOŚ w Poznaniu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  381,3740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 603 Zakład mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  16 000,00630637014

Oczyszczalnia ścieków (Główna przepompownia 

ścieków)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R12  10 320,3000  72,2000

190902R12  128,2000  0,9000
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200306R12  418,0000  2,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 604 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, MATEUSZEWO, 63-100  5 200,00630701338

KOMPOSTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7623-111/10 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2017-12-10 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7623-23/08 17-12-2009 od 2009-12-17 do 2017-12-10 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OS.7647-7/03 09-04-2003 od 2013-04-23 do 2012-12-31 STAROSTA ŚREMSKI

SR.II-11.6621-18/06 zm. 22-09-2006 od 2006-09-22 do 2013-12-05 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.II-9.6621-11/04 zm. 30-09-2004 od 2004-09-30 do 2013-12-05 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.II-96621-18/03 05-12-2003 od 2003-12-05 do 2013-12-05 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.V-2.6621-10/07 zm. 06-04-2007 od 2007-04-06 do 2013-12-05 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SR.VI-4.6600-72/07 19-12-2007 od 2007-12-19 do 2017-12-10 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 605 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 171, 62-052 KOMORNIKI  9,16630749115

Piec CO o moc 300 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦.6233.20.2015.IX 12-05-2015 od 2015-05-12 do 2025-05-12 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX-7648-43/09 09-03-2010 od 2010-03-09 do 2020-03-09 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  3,9500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 606 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOŁĘŻYCKA 95, Poznań  10 000,00630782880

MOBILNY GRANULATOR DESTRUKTU MBRG 

200-2DECK

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6221.279.2014 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-11-27 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.60.2011 01-08-2012 od 2012-08-01 do 2022-08-01 PREZYDENT MIASTA POZNANIA
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R12  1 410,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 607 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOŁĘŻYCKA 95, Poznań  10 000,00630782880

WYTW ORNIA MIWESZANEK BITUMICZNYCH 

AMMANN 240 WMB POZNAŃ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6221.279.2014 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-11-27 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.60.2011 01-08-2012 od 2012-08-01 do 2022-08-01 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R12  796,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 608 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Akacjowa 6, Pysząca, 63-100 Śrem  5 000,00630796971

Kruszarka mobilna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.6233.2.2015 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2025-02-17 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6233.24.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 do 2023-01-17 STAROSTA ŚREMSKI

OS.6233.33.2014 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-11 STAROSTA ŚREMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  120,6400

170107R5  591,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 609 GK-75-E

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zielona 5, Niewierz, 64-550 Duszniki  1 000,00630823716

Młyn do tworzyw RAPID

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.24.2014 01-07-2014 od 2014-07-01 do 2024-06-30 STAROSTA SZAMOTULSKI

OS.6233.41.2015 25-11-2015 od 2015-11-25 do 2025-11-23 STAROSTA SZAMOTULSKI

RŚ.7647-76/2008 23-07-2008 od 2008-08-06 do 2018-08-06 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  752,8710
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 610 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zielona 5, Niewierz, 64-550 Duszniki  1 000,00630823716

wytłaczarka do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.24.2014 01-07-2014 od 2014-07-01 do 2024-06-30 STAROSTA SZAMOTULSKI

OS.6233.41.2015 25-11-2015 od 2015-11-25 do 2025-11-23 STAROSTA SZAMOTULSKI

RŚ.7647-76/2008 23-07-2008 od 2008-08-06 do 2018-08-06 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  712,9410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 611 instalacja do odzysku 

rozpuszczalników

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dojazd 6, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 

ŚRODA  WIELKOPOLSKA

 3 159,00630827660

Instalacja do destylacji rozpuszczalników

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.120.2013 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2024-03-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070104R2  50,0000

070704R2  99,0000

080111R2  196,5000

080117R2  460,0000

080119R2  60,0000

080121R2  15,0000

080312R2  146,0000

080314R2  46,0000

080409R2  15,0000

140603R2  50,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 612 instalacja do unieszkodliwiania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dojazd 6, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 

ŚRODA  WIELKOPOLSKA

 595,00630827660

instalacja do odzysku odpadów wodnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.120.2013 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2024-03-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080121D9  16,3700

080308D9  2,8730
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090101D9  2,0000

090113D9  2,5100

110111D9  1,7030

110113D9  11,5570

110114D9  3,4460

120301D9  15,0000  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 613 elektrolizer Silver Save 2000

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dojazd 6, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 

ŚRODA  WIELKOPOLSKA

 351,00630827660

Instalacja do odzysku srebra

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.120.2013 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2024-03-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

090104R4  2,4950

090107R4  0,8600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 614 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

57, URBANOWO, 64-330 OPALENICA  200,00630845238

ZESPÓŁ GRANULACJI I SEPARACJI 

POWIETRZNEJ
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.111.2014 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.91.2015 27-01-2016 od 2016-01-27 do 2025-01-19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

RŚ.7647-53/2008 20-06-2008 od 2008-06-20 do 2012-09-23 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

RŚ.7647-71/2002 23-09-2002 od 2002-09-23 do 2012-09-23 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R12  21,1000

170411R12  148,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 615 Piece topielne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŻYTNIA 54, 62-064 PLEWISKA  5 000,00630898967

Instalacja do przetopu aluminium

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.145.2014.IX 27-01-2015 od 2015-01-27 do 2025-01-27 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.201.2014.IX 23-02-2015 od 2015-02-23 do 2025-02-23 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.88.2011.IX 18-11-2011 od 2011-11-18 do 2017-12-31 Starostwo Poznańskie

WS-IX.7648-59/07 31-12-2007 od 2007-12-31 do 2017-12-31 Starostwo Poznańskie
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  0,6590

120104R4  420,0000

160118R4  332,9400

170402R4  876,0000

170407R4  0,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 616 mechaniczny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyków 12-14, Kalisz,  10 000,00630904538

Linia do kruszenia elemtów betonowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.72.2015.VII 19-02-2015 od 2015-02-19 do 2020-05-20 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6220.80.2011.VII 10-01-2012 od 2012-01-10 do 2020-05-20 Starosta Poznański

WS.VII.7647-78/10 24-05-2010 od 2010-05-24 do 2020-05-20 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.XIII.7647-272/10 30-12-2010 od 2010-12-30 do 2020-05-20 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101382R5  1 236,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 617 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poznańska 43, Rokietnica  9 600,00630904538

Linia do produkcji elementów betonowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.72.2015.VII 19-02-2015 od 2015-02-19 do 2020-05-20 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6220.80.2011.VII 10-01-2012 od 2012-01-10 do 2020-05-20 Starosta Poznański

WS.VII.7647-78/10 24-05-2010 od 2010-10-24 do 2020-05-20 Starosta Poznański

WS.XIII.7647-272/10 30-12-2010 od 2010-12-30 do 2020-05-20 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190901R5  2,9000

190902R5  8,0700  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 618 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poznańska 43, Rokietnica  10 000,00630904538

Linia dokruszenia elementów betonowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.72.2015.VII 19-02-2015 od 2015-02-19 do 2020-05-20 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
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WS.6220.80.2011.VII 10-01-2012 od 2012-01-10 do 2020-05-20 Starosta Poznański

WS.VII.7647-78/10 24-05-2010 od 2010-10-24 do 2020-05-20 Starosta Poznański

WS.XIII.7647-272/10 30-12-2010 od 2010-12-30 do 2020-05-20 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101382R5  7 280,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 619 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Śremska 75a, Mosina, 62-050  187 200,00630908306

Kruszarka szczękowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-219/10 31-08-2010 od 2010-08-31 do 2020-08-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.13.2014 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-24 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.79.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.13.2017 od 2024-07-24 do 2024-07-24 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

WŚ.VII.7648-37/06 30-10-2006 od 2006-10-30 do 2016-10-31 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  6 881,3210

170102R5  316,2000
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170103R5  25,3000

170107R5  45,0000

170181R5  203,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 620 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. DWORCOWA 22A, 62-330 NEKLA  100,00630933161

Instalacja do rpodukcji betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WBŚ.6233.6.2017 28-04-2017 od 2017-04-28 do 2027-04-27 Starosta Wrzesiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100180R5  553,6300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 621 Demontaż odpadów 

wielkogabarytowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

12A, Lulkowo, 62-200 Gniezno  300,00630952490

Demontaż odpadów wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.47.2012 16-05-2012 od 2012-05-16 do 2017-10-19 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-114/09 (zm.) 22-03-2010 od 2010-03-22 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOSLKIEGO
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DSR.VI.7623-27/08 06-03-2009 od 2009-03-06 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.722.39.2013 13-06-2013 od 2013-06-13 do 2017-10-19

DSR-II-2.7222.65.2015 

zm.

02-12-2015 od 2015-12-02 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SR.VI-1.6600-68/06 19-10-2007 od 2007-10-19 do 2017-10-19 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  2 171,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 622 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

12A, Lulkowo, 62-200 Gniezno  28 000,00630952490

Instalacja do mech-biol. przetwarzania odpadów 

(segment biologiczny)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.47.2012 16-05-2012 od 2012-05-16 do 2017-10-19 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-114/09 (zm.) 22-03-2010 od 2010-03-22 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOSLKIEGO

DSR.VI.7623-27/08 06-03-2009 od 2009-03-06 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.722.39.2013 13-06-2013 od 2013-06-13 do 2017-10-19

DSR-II-2.7222.65.2015 

zm.

02-12-2015 od 2015-12-02 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SR.VI-1.6600-68/06 19-10-2007 od 2007-10-19 do 2017-10-19 WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  47 118,6200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 623 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

12A, Lulkowo, 62-200 Gniezno  5 000,00630952490

Instalacja do mech-biol. przetwarzania odpadów 

(segment mechaniczny)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.47.2012 16-05-2012 od 2012-05-16 do 2017-10-19 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-114/09 (zm.) 22-03-2010 od 2010-03-22 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOSLKIEGO

DSR.VI.7623-27/08 06-03-2009 od 2009-03-06 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.722.39.2013 13-06-2013 od 2013-06-13 do 2017-10-19

DSR-II-2.7222.65.2015 

zm.

02-12-2015 od 2015-12-02 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SR.VI-1.6600-68/06 19-10-2007 od 2007-10-19 do 2017-10-19 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  836,0500

150102R12  1 698,4700

150106R12  2 343,5400
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150107R12  2 654,4900

200110R12  19,9800

200111R12  0,6800

200139R12  3,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 624 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

12A, Lulkowo, 62-200 Gniezno  56 000,00630952490

Instalacja do mech-biol. przetwarzania odpadów 

(segment mechaniczny)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.47.2012 16-05-2012 od 2012-05-16 do 2017-10-19 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-114/09 (zm.) 22-03-2010 od 2010-03-22 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOSLKIEGO

DSR.VI.7623-27/08 06-03-2009 od 2009-03-06 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.722.39.2013 13-06-2013 od 2013-06-13 do 2017-10-19

DSR-II-2.7222.65.2015 

zm.

02-12-2015 od 2015-12-02 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SR.VI-1.6600-68/06 19-10-2007 od 2007-10-19 do 2017-10-19 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  63 759,3000

200399R12  1 133,6500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 625 Kompostownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

12A, Lulkowo, 62-200 Gniezno  750,00630952490

Kopostownia odpadów zielonych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.47.2012 16-05-2012 od 2012-05-16 do 2017-10-19 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7623-114/09 (zm.) 22-03-2010 od 2010-03-22 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOSLKIEGO

DSR.VI.7623-27/08 06-03-2009 od 2009-03-06 do 2017-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.722.39.2013 13-06-2013 od 2013-06-13 do 2017-10-19

DSR-II-2.7222.65.2015 

zm.

02-12-2015 od 2015-12-02 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SR.VI-1.6600-68/06 19-10-2007 od 2007-10-19 do 2017-10-19 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  224,0800

190802R3  75,0300

200201R3  7 224,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 626 Instalacja do spalania energetycznego 

biomasy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. REYMONTA 35, 61-016 OSTRÓW WLKP.  8 500,00630956570

Ciepłownia C-31 Reymonta 35 ostrów Wlkp.
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RPŚ.6233.30.2015 02-03-2016 od 2016-03-02 do 2026-03-01 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  4 107,1400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 627 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZACHODNIA 78, 63-100 ŚREM  3 500,00630957150

INSTAL MECH-BIOLOG PRZETWARZANIA 

ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS,6233.18.2011 07-11-2011 od 2011-11-07 do 2021-11-07 Starosta Powiatu Śremskiego

OS.6230.13.2012 03-01-2013 od 2013-01-03 do 2022-12-31 Starosta Śremski

OS.7647-59/2002 28-07-2003 od 2003-07-28 do 2012-12-31 STAROSTA POWIATU ŚREMSKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R12  1 676,0000  84,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 628 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Długa 1, Góra, 62-080 Tarnowo Podgórne  70,00630994056

Instalacja do przetwarzania kabli

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.62.2017.IX 05-12-2017 od 2017-12-05 do 2027-12-05 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R12  59,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 629 Instalacja do suszenia osadów 

ściekowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gdyńska 1, Koziegłowy,  98 500,00630999119

Stacja Termicznego Suszenia Osadu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.109.2013 31-12-2013 od 2014-01-01 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.19.2016 17-03-2016 od 2016-03-17 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.71.2014 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-02-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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190805R12  12 845,0000  2 322,9800

190899R12  569,2200  23,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 630 Instalacja do fermentacji osadów 

ściekowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gdyńska 1, Koziegłowy,  584 000,00630999119

Wydzielone Komory Fermentacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.109.2013 31-12-2013 od 2014-01-01 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.19.2016 17-03-2016 od 2016-03-17 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.71.2014 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-02-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R3  13 430,4700  2 616,2600

020305R3  19,0000  2,5300

190809R3  5 600,2700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 631 Komory Fermentacyjne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gdyńska 1, Koziegłowy,  584 000,00630999119

Wydzielone Komory Fermentacyjne
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.109.2013 31-12-2013 od 2014-01-01 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.19.2016 17-03-2016 od 2016-03-17 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.71.2014 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-02-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190902R5  802,4000  146,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 632 KOMORY FERMENTACYJNE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Serbska 3, Poznań,  165 345,00630999119

WYDZIELONE KOMORY FERMENTACYJNE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.109.2013 31-12-2013 od 2014-01-01 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.19.2016 17-03-2016 od 2016-03-17 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS-II.6233.124.2015 30-09-2016 od 2016-09-30 do 2026-09-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.216.2014 27-04-2015 od 2015-04-27 do 2025-04-27 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R3  14,0000  3,6500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 633 ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Serbska 3, Poznań,  292 000,00630999119

ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.109.2013 31-12-2013 od 2014-01-01 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.19.2016 17-03-2016 od 2016-03-17 do 2023-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

OS-II.6233.124.2015 30-09-2016 od 2016-09-30 do 2026-09-30 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6233.216.2014 27-04-2015 od 2015-04-27 do 2025-04-27 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190902R5  1 514,7000  83,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 634 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wieleńska 3, 64-700 Czarnków  1 300,00631035843

KOCIOŁ SWC 1200

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.17.2013.KB 07-06-2013 od 2013-06-07 do 2023-06-06 STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  72,9000

150103R1  9,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 635 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wieleńska 3, 64-700 Czarnków  150,00631035843

KOCIOŁ UKS 105

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.17.2013.KB 07-06-2013 od 2013-06-07 do 2023-06-06 STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  24,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 636 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wieleńska 3, 64-700 Czarnków  220,00631035843

KOCIOŁ UKS 160

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.17.2013.KB 07-06-2013 od 2013-06-07 do 2023-06-06 STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  26,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 637 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wieleńska 3, 64-700 Czarnków  730,00631035843

KOCIOŁ UKS 500

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.17.2013.KB 07-06-2013 od 2013-06-07 do 2023-06-06 STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  42,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 638 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 74, 62-066 GRANOWO  2 840,00631054065

Regranulator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.39.2015 01-12-2015 od 2015-12-01 do 2025-11-25 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.40.2015 01-12-2015 od 2015-12-01 do 2025-11-25 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO
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OS.6233.7.2012 19-04-2012 od 2012-04-19 do 2022-04-19 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

OS.6233.8.2012 19-04-2012 od 2012-04-19 do 2022-04-19 STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  70,7670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 639 zak±łd mechnicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WIERZBOWA 16, 64-420 KWILCZ  0,70631075216

Kable Stripping Machine

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.10.2012 28-06-2012 od 2012-06-28 do 2018-03-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R12  1,3540

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 640 zakład mechnicnzego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Batorowska , Dąbrowa,  75 900,00631179996

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7244.10.2017 20-07-2017 od 2017-07-20 do 2027-07-19 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.41.2015 31-07-2015 od 2015-07-31 do 2025-07-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.88.2014 17-12-2014 od 2014-12-17 do 2024-12-16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.89.2014 17-12-2014 od 2014-12-17 do 2024-12-16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.9.2017 31-08-2017 od 2017-08-31 do 2027-08-30 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.99.2014 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-01-13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.46.2017.IX 13-10-2017 od 2017-10-13 do 2025-07-30 Starosta Poznański

WS.6233.64.2012.IX 09-08-2012 od 2012-08-09 do 2022-08-09 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7648-48/08 02-02-2009 od 2009-02-02 do 2019-02-02 Starosta Poznański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  17 016,1720

170102R5  4 246,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 641 Instalacja do fermentacji odpadów 

organicznych selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

60, BUDZISZEWKO, ROGOŹNO  13 200,00631183087

INSTALACJA DO PRODUKCJI SPIRYTUSU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.V.6220.2.2012 05-04-2012 od 2012-04-05 do 2022-04-04 Starosta Obornicki

OS.V.6233.7.2014 29-04-2014 od 2014-04-29 do 2024-04-28 Starosta Obornicki
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OS.V-7624/22/2004 Z 

PÓŹN. ZM.

30-04-2004 od 2004-04-30 do 2014-04-29 STAROSTA OBORNICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R3  708,8690

020601R3  594,1700

160380R3  222,4010

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 642 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GEN. SIKORSKIEGO 24, DĘBIENKO, 

62-060 STĘSZEW

 300,00631275406

URZĄDZENIE ROZDRABNIAJĄCE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.114.2014.IX 04-12-2014 od 2014-12-04 do 2024-12-04 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.176.2014.IX 17-12-2014 od 2014-12-17 do 2024-12-17 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7648-97/10 26-11-2010 od 2010-11-26 do 2020-11-26 STAROSTA POZNAŃSKI

WS6233.31.2011.IX 18-05-2011 od 2011-05-18 do 2021-05-18 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120199R12  220,1700
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 643 kocioł Ekomat przystosowany do 

opalania trocinami

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 167, 62-080 TARNOWO 

PODGÓRNE

 1 200,00631282560

kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.III.7660-70/08 31-10-2008 od 2008-10-31 do 2018-10-31 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  369,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 644 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

31, KIEŁCZYNEK, 63-130 KSIĄŻ WLKP.  2 970,00631519535

Stanowisko do osuszania pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-119-09 08-03-2010 od 2010-03-08 do 2015-07-28 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.II-2.6620-35/05 28-07-2015 od 2005-07-28 do 2015-07-28 Wojewoda Wielkopolski

SR.V-8.6620-52/07 22-06-2007 od 2007-06-22 do 2015-07-28 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4804



160104R12  1 387,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 645 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

31, KIEŁCZYNEK, 63-130 KSIĄŻ WLKP.  2 970,00631519535

Stanowisko do rozbiórki pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7660-119-09 08-03-2010 od 2010-03-08 do 2015-07-28 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

SR.II-2.6620-35/05 28-07-2015 od 2005-07-28 do 2015-07-28 Wojewoda Wielkopolski

SR.V-8.6620-52/07 22-06-2007 od 2007-06-22 do 2015-07-28 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  1 334,1200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 646 zakład meczanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KLONOWA  13, 62-002 SUCHY LAS  1 000,00631533340

Mikser do produkcji przedmieszek gumowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.64.2012.IX 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2023-01-21 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.184.2014.IX 13-03-2015 od 2015-03-13 do 2025-03-13 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
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WS.IX-7647-89/07 17-09-2007 od 2007-09-17 do 2017-07-31 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  5,9580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 647 urządzenie do produkcji mieszanek 

gumowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBRZYCKA 23, 64-600 OBORNIKI  0,60631536166

MIKSER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.V.6233.19.2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-12-30 Starosta Obornicki

OS.V-7624-25/10 18-06-2010 od 2010-06-18 do 2020-06-17 Starosta Obornicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110R9  0,1800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 648 Urzadzenie do produkcji mieszanek 

gumowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBRZYCKA 23, 64-600 OBORNIKI  4,00631536166

MIKSER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.V.6233.19.2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-12-30 Starosta Obornicki

OS.V-7624-25/10 18-06-2010 od 2010-06-18 do 2020-06-17 Starosta Obornicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205R9  3,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 649 Urzadzenie do produkcji mieszanek 

gumowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBRZYCKA 23, 64-600 OBORNIKI  15,00631536166

Prasa wulkanizacyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.V.6233.19.2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-12-30 Starosta Obornicki

OS.V-7624-25/10 18-06-2010 od 2010-06-18 do 2020-06-17 Starosta Obornicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160306R3  14,9620

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 650 Urzadzenie do produkcji mieszanek 

gumowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBRZYCKA 23, 64-600 OBORNIKI  15,00631536166

Prasa wulkanizacyjna
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.V.6233.19.2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-12-30 Starosta Obornicki

OS.V-7624-25/10 18-06-2010 od 2010-06-18 do 2020-06-17 Starosta Obornicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  14,9760

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 651 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KATARZYŃSKA  9, 62-006 KOBYLNICA  88,00631537295

Niszczarka do tablic ST5-400

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.58.2014.VII 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-03 Starosta Poznański

WS.6233.59.2013.VII 18-07-2014 od 2014-07-18 do 2024-07-18 Starosta Poznański

WŚ 7648-29/06 31-07-2006 od 2006-07-31 do 2016-07-31 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R12  20,5260

160118R12  200,1600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 652 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAŃCOWA 14, 61-022 POZNAŃ  40 000,00632076318

SORTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.II/7668-19/05 08-08-2005 od 2005-08-08 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II/7668-23/09 09-03-2012 od 2010-03-09 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II/7668-24/10 16-12-2011 od 2011-12-16 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II/7668-31/05 14-10-2008 od 2008-10-14 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.124.2013 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-25 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.130.2014 05-03-2015 od 2015-03-05 do 2024-07-25 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.69.2012 01-08-2012 od 2012-08-01 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6621.1.2012 04-01-2012 od 2012-01-04 do 2015-07-21 Prezydent Miasta Poznania

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  2 706,7400

150102R12  1 016,3300

150106R12  5 270,0600

200101R12  7 400,8500

200139R12  8 549,9900
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 653 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAŃCOWA 14, 61-022 POZNAŃ  160 000,00632076318

SORTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.II/7668-19/05 08-08-2005 od 2005-08-08 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II/7668-23/09 09-03-2012 od 2010-03-09 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II/7668-24/10 16-12-2011 od 2011-12-16 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.II/7668-31/05 14-10-2008 od 2008-10-14 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.124.2013 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-25 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.130.2014 05-03-2015 od 2015-03-05 do 2024-07-25 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6221.69.2012 01-08-2012 od 2012-08-01 do 2015-07-31 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS-II.6621.1.2012 04-01-2012 od 2012-01-04 do 2015-07-21 Prezydent Miasta Poznania

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 654 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

5a, PŁAWCE, 62-020 ŚRODA 

WIELKOPOLSKA

 36 620,00632098277

Linia do produkcji RDF
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2014 31-03-2014 od 2014-03-31 do 2023-03-26 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6220.2.2013 27-03-2013 od 2013-03-27 do 2023-03-26 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6220.3.2017 27-02-2017 od 2017-02-27 do 2023-03-26 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020199R12  4,9000

020399R12  49,1200

030101R12  7,1600

030105R12  49,6400

030399R12  104,2200

040199R12  21,2800

040221R12  63,8400

040222R12  48,6400

040299R12  126,9600

070213R12  299,7200

070280R12  2,9000

070299R12  4,3400

070681R12  10,5600

120105R12  201,8000
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120121R12  6,8600

150103R12  44,5600

150105R12  0,3800

150203R12  0,9400

160119R12  44,5200

160199R12  2,7000

170203R12  15,0800

170380R12  60,5800

170604R12  2,0200

191212R12  8 359,5400

200111R12  43,0400

200307R12  1 487,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 655 sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

5a, PŁAWCE, 62-020 ŚRODA 

WIELKOPOLSKA

 120 000,00632098277

Linia sortownica FALUBAZ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2014 31-03-2014 od 2014-03-31 do 2023-03-26 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6220.2.2013 27-03-2013 od 2013-03-27 do 2023-03-26 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6220.3.2017 27-02-2017 od 2017-02-27 do 2023-03-26 STAROSTA ŚREDZKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020601R12  248,8000

150101R12  366,8000

150102R12  292,2000

150106R12  1 999,9700

150107R12  8,8400

160304R12  13,4600

160306R12  1,2000

160380R12  544,8400

170107R12  121,1800

170904R12  1 420,4300

200101R12  1 664,7600

200102R12  1 320,9600

200139R12  2 146,6800

200199R12  1 268,8000

200203R12  378,8000

200302R12  759,2600

200303R12  819,1550

200399R12  129,0400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 656 kompostownia odpadów organicznych 

i selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KLĘKA  1, 63-040 NOWE MIASTO 

N/WARTĄ

 2 000,00632100130

KOMPOSTOWNIK

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.5.2014 04-09-2014 od 2014-09-04 do 2024-09-03 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020303R3  937,8000

020304R3  2,7640

020380R3  219,6010

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 657 Kocioł grzewczy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

13, JANKÓWKO, 62-200 GNIEZNO  300,00632332224

Kotłownia grzewcza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

St.Gn.OS.7610/41/2004 24-05-2004 od 2004-05-24 do 2014-04-30 Starosta Gnieźnieński

St.Gn.OS.7610/42/2004 29-06-2004 od 2004-06-29 do 2014-04-30 Starosta Gnieźnieński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  85,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 658 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Twardowo 6, Steszew  1 000,00634052109 00028

Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.46.2013 15-01-2014 od 2014-01-15 do 2024-01-14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  0,1100

070213R12  70,2930

150102R12  50,7940

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 659 miejsce demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BRODOWSKA 28, 63-000 ŚRODA 

WLKP.

 4 300,00634186873

miejsce demontażu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.12.2013 13-06-2013 od 2013-06-13 do 2023-06-12 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OS.6233.46.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  45,2700

160106R12  149,3600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 660 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BRODOWSKA 28, 63-000 ŚRODA 

WLKP.

 4 300,00634186873

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.12.2013 13-06-2013 od 2013-06-13 do 2023-06-12 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OS.6233.46.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-14 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 977,9980

160106R12  713,4900
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 661 inny kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KCYŃSKA 20, 62-100 WĄGROWIEC  535,00634194625

Kotłownia Łęgowo

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.12.2015.OS3 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2025-12-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6220.9.2017.OS3 04-11-2017 od 2017-11-04 do 2025-12-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6233.18.2015.OS3 02-09-2015 od 2015-09-02 do 2025-08-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.7647-40/06 ze zm. 24-07-2006 od 2006-07-24 do 2016-06-30 STAROSTA WĄGROWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  120,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 662 INNA - KOTŁOWNIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KCYŃSKA 20, 62-100 WĄGROWIEC  520,00634194625

KOTŁOWNIA Wągrowiec

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.12.2015.OS3 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2025-12-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.6220.9.2017.OS3 04-11-2017 od 2017-11-04 do 2025-12-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC
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OS.6233.18.2015.OS3 02-09-2015 od 2015-09-02 do 2025-08-31 STAROSTWO POWIATOWE WĄGROWIEC

OS.7647-40/06 ze zm. 24-07-2006 od 2006-07-24 do 2016-06-30 STAROSTA WĄGROWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  105,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 663 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBORNICKA 1, BOLECHOWO, 62-005 

OWIŃSKA

 70 000,00634237292

Instalacja do unieszkodliwiania odpadów innych niż 

niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.108.2011 06-12-2011 od 2011-12-06 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020381D9  63,5130

020399D9  284,3400

020704D9  2,6720

020799D9  500,0000

030199D9  49,6890

030311D9  10,0000  3,0000
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030399D9  61,7620

040199D9  0,9900

040299D9  17,4390

060199D9  1,0000

060314D9  10,4800

060316D9  147,1300

060399D9  177,1600

060603D9  4,5500

060699D9  3,2400

061183D9  49,8200

070180D9  224,4160

070199D9  10,3220

070212D9  1,9160  0,5750

070217D9  0,0300

070299D9  18,8300

070512D9  6,0600  1,8180

070514D9  14,7220

070581D9  90,2600

070599D9  48,9790

070681D9  25,4800

070699D9  500,0000
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070799D9  1,4940

080112D9  819,8150

080114D9  1,1600

080116D9  239,3870

080118D9  500,0000

080120D9  638,2950

080199D9  4,9950

080201D9  103,3150

080202D9  42,4000

080307D9  58,8600

080308D9  39,9640

080313D9  3,9340

080315D9  8,2320

080399D9  96,2070

080410D9  500,0000

080414D9  288,1360

080416D9  19,6150

080499D9  25,2150

090107D9  0,0550

100119D9  65,6100

101380D9  0,1000
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101399D9  49,3520

110110D9  160,0510  48,0150

110112D9  10 000,0000

110114D9  34,8600

110199D9  10,2200

120104D9  0,5050

120105D9  15,6650

120113D9  0,3020

120115D9  98,3280  29,4980

120117D9  7,8170

120121D9  10,8380

120199D9  4,5500

160115D9  4,6980

160199D9  0,2400

160304D9  103,6320

160306D9  137,5500

160509D9  1,4990

160799D9  14,9240

161002D9  498,7600  149,6280

168102D9  3,1000

170411D9  0,3400
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170604D9  1,3500

180104D9  0,0010

180109D9  29,2600

180181D9  13,5700

180208D9  0,0040

190299D9  498,2500

190801D9  57,3500

190802D9  192,9500

190809D9  116,3300

190812D9  37,2800  9,9900

190814D9  13,5840  4,0750

190899D9  2,1540  0,4960

190901D9  5,0000

190902D9  41,9600  12,5880

190904D9  3,2900

190905D9  1,5000

190999D9  16,0670  4,8200

200128D9  0,0800

200130D9  0,1070

200132D9  0,2250
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 664 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBORNICKA 1, BOLECHOWO, 62-005 

OWIŃSKA

 30 000,00634237292

Instalacja do unieszkodliwiania odpadów innych niż 

niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7222.108.2011 06-12-2011 od 2011-12-06 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030205D9  45,4400

060101D9  29,2450

060105D9  0,5590

060311D9  0,1350

060313D9  4,6330

060502D9  63,5800  19,0740

061302D9  0,0100

070103D9  1,0100

070104D9  98,1440

070108D9  81,0200

070201D9  0,2000
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070203D9  1,7600

070204D9  2,0000

070208D9  11,4100

070209D9  1,0000

070212D9  1,9160  0,5750

070216D9  11,5900

070304D9  5,8000

070404D9  20,3020

070413D9  2,2100

070503D9  0,0200

070504D9  6,6360

070508D9  50,9700

070510D9  23,6200

070513D9  65,0110

070580D9  95,2670

070601D9  0,1200

070604D9  0,0600

070701D9  97,4700

070704D9  0,1220

080111D9  398,2480

080113D9  75,8020
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080115D9  196,5100

080117D9  103,9240

080119D9  231,9230

080121D9  0,2000

080312D9  124,9920

080314D9  139,0540

080409D9  15,4570

080413D9  119,0500

080415D9  0,3710

090101D9  9,9690

090102D9  204,9820

090104D9  0,1250

100405D9  6,7400

101109D9  9,8960

101115D9  89,0400

110105D9  830,8600

110106D9  134,8750

110107D9  117,1900

110108D9  95,2710

110109D9  237,4590  71,2450

110111D9  5 394,3610
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110113D9  229,1200

110116D9  0,1880

110198D9  69,8270

110504D9  0,4000

120107D9  8,8460

120108D9  5,3840

120109D9  1 374,1350

120110D9  0,2200

120112D9  3,5100

120114D9  86,5070  25,9520

120118D9  29,6490

120119D9  0,0050

120120D9  53,9240

120301D9  1 122,5090  336,7650

130104D9  3,7100

130105D9  56,0650

130204D9  0,3200

130308D9  2,1100

130401D9  0,9300

130501D9  1 000,0000

130502D9  1 000,0000
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130503D9  82,7300

130506D9  6,1900

130507D9  1 000,0000

130508D9  1 000,0000

130701D9  34,7700

130802D9  34,6700

130899D9  22,8000

140603D9  26,8280

140605D9  0,8300

150110D9  748,5560

150111D9  5,1260

150202D9  1 000,0000

160113D9  0,5560

160114D9  95,9320

160121D9  0,0210

160303D9  83,5300

160305D9  142,2700

160504D9  0,2600

160506D9  39,5180

160507D9  1,1860

160508D9  2,0180
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160606D9  1,1100

160708D9  97,4310  29,2290

160709D9  39,6890

160901D9  0,0300

160904D9  0,4700

161001D9  500,0000  150,0000

161003D9  19,8000  5,9400

168101D9  0,0150

170503D9  0,0120

190204D9  30,8660

190205D9  13,7270  4,1180

190806D9  0,4450

190810D9  25,7850  7,7360

190813D9  67,3310  20,1990

191003D9  1,2000

200127D9  0,0250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 665 instalacja mechanicznego 

ptrzetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szałwiowa 34A/2, Plewiska  25 000,00634273738

linia do produkcji paliwa alternatywnego PA
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.73.2011 27-12-2011 od 2011-12-27 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-131/09 04-05-2010 od 2010-05-04 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-131/09 

odpad komun

04-05-2010 od 2010-05-04 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-337/10 01-03-2011 od 2011-03-01 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-337/10 

odpady komu

01-03-2011 od 2011-03-01 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.154.2014 02-04-2015 od 2015-04-02 do 2018-06-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.4.2012 24-08-2012 od 2012-08-24 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.1.2017.OS3 03-01-2017 od 2017-01-03 do 2026-12-31 Starosta Wągrowiecki

OS.6233.14.2017.LE 06-12-2017 od 2017-12-06 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.19.2015.LE 13-07-2015 od 2015-07-13 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.25.2016.LE 25-07-2016 od 2016-07-25 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.3.2015.LE 16-02-2015 od 2016-02-16 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.5.2018.OS5 20-06-2018 od 2018-06-20 do 2028-05-31 Starosta Wągrowiecki

R¦.6233.28.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-10-01 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

RS.6233.28.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-09-26 Starosta Nowotomyski

RŚ.6233.28.2016 03-11-2016 od 2016-11-03 do 2026-11-17 Starosta Nowotomyski

WS.6233.145.2013.IX 04-02-2014 od 2014-02-04 do 2024-02-04 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R12  0,5400

020104R12  29,6230

020303R12  0,3500

020304R12  150,1980

020380R12  95,8000

020381R12  122,4530

020399R12  42,7100

020601R12  43,4620

030104R12  11,9200

030105R12  111,8280

030199R12  193,4200

030399R12  24,7740

040108R12  38,1750

040199R12  0,9900

040209R12  41,1740

040222R12  224,5890

040299R12  105,8510

070214R12  14,6840

070215R12  0,0250

4830



070216R12  0,1000

070217R12  0,9280

070280R12  25,2310

070299R12  58,7570

070513R12  200,4680

070681R12  117,1580

080111R12  333,9300

080112R12  308,1220

080118R12  0,2300

080199R12  7,2370

080201R12  154,9510

080313R12  86,9660

080317R12  2,9510

080318R12  10,8480

080409R12  73,6460

080410R12  274,9980

080411R12  0,0720

080499R12  120,6260

090107R12  0,0120

090108R12  20,2170

100103R12  37 373,0000
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101103R12  80,0000

101116R12  225,0000

120105R12  18,2830

120106R12  0,0600

120117R12  63,1960

120120R12  9,3730

120121R12  69,7010

120199R12  144,0900

150105R12  924,0000

150106R12  1 256,0000

150110R12  9,6480

150202R12  829,8280

150203R12  100,5500

160103R12  104,5860

160119R12  284,5180

160122R12  256,0900

160216R12  50,5800

160306R12  105,3700

160380R12  65,9280

168001R12  0,0060

170201R12  17,6000
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170203R12  60,8510

170204R12  363,8590

170380R12  134,2310

170411R12  0,1080

170603R12  3,5540

170604R12  154,5440

180108R12  0,1370

180109R12  8,0680

180208R12  0,2650

190801R12  441,0000

190901R12  9,0800

190905R12  2,4500

191201R12  0,6080

191204R12  5 658,0500

191206R12  0,2000

191208R12  4,6500

191212R12  4 202,3000

200128R12  17,3520

200131R12  7,5010

200132R12  11,6810

200307R12  269,2500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 666 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów, sortownia 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szałwiowa 34A/2, Plewiska  25 000,00634273738

Linia do produkcji paliwa alternatywnego wraz z linią 

sortowniczą  PAS

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.73.2011 27-12-2011 od 2011-12-27 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-131/09 04-05-2010 od 2010-05-04 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-131/09 

odpad komun

04-05-2010 od 2010-05-04 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-337/10 01-03-2011 od 2011-03-01 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-337/10 

odpady komu

01-03-2011 od 2011-03-01 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.154.2014 02-04-2015 od 2015-04-02 do 2018-06-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.4.2012 24-08-2012 od 2012-08-24 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.1.2017.OS3 03-01-2017 od 2017-01-03 do 2026-12-31 Starosta Wągrowiecki

OS.6233.14.2017.LE 06-12-2017 od 2017-12-06 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.19.2015.LE 13-07-2015 od 2015-07-13 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.25.2016.LE 25-07-2016 od 2016-07-25 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.3.2015.LE 16-02-2015 od 2016-02-16 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.5.2018.OS5 20-06-2018 od 2018-06-20 do 2028-05-31 Starosta Wągrowiecki

R¦.6233.28.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-10-01 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

RS.6233.28.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-09-26 Starosta Nowotomyski
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RŚ.6233.28.2016 03-11-2016 od 2016-11-03 do 2026-11-17 Starosta Nowotomyski

WS.6233.145.2013.IX 04-02-2014 od 2014-02-04 do 2024-02-04 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  24,0000

030308R12  4,7400

070214R12  35,2190

070514R12  82,1060

080117R12  93,4930

080312R12  6,5700

120113R12  2,8330

150101R12  3,1230

150102R12  390,8840

150103R12  57,0000

150104R12  76,9220

150105R12  511,0000

150106R12  772,0000

150107R12  50,0000

150111R12  16,6020

150202R12  759,6350

160122R12  184,9420
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160199R12  355,0000

168102R12  19,5690

170107R12  0,2860

170180R12  2,0000

170182R12  62,5020

170407R12  0,6080

170904R12  50,0000

191204R12  866,2400

191208R12  36,4930

191210R12  506,0000

191212R12  4 852,8000

200101R12  14,6330

200102R12  0,0010

200110R12  44,3600

200111R12  5,6670

200138R12  2,8260

200139R12  14,9250

200140R12  0,7700

200199R12  2,0000

200203R12  80,5200

200303R12  13,2500
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200399R12  0,7810

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 667 Instalacja Mechanicznego 

przetwarzania odpadów, sortowanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szałwiowa 34A/2, Plewiska  8 000,00634273738

Linia do rec+ Młyn Rapie 80/45

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.73.2011 27-12-2011 od 2011-12-27 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-131/09 04-05-2010 od 2010-05-04 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-131/09 

odpad komun

04-05-2010 od 2010-05-04 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-337/10 01-03-2011 od 2011-03-01 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-337/10 

odpady komu

01-03-2011 od 2011-03-01 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.154.2014 02-04-2015 od 2015-04-02 do 2018-06-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.4.2012 24-08-2012 od 2012-08-24 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.1.2017.OS3 03-01-2017 od 2017-01-03 do 2026-12-31 Starosta Wągrowiecki

OS.6233.14.2017.LE 06-12-2017 od 2017-12-06 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.19.2015.LE 13-07-2015 od 2015-07-13 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.25.2016.LE 25-07-2016 od 2016-07-25 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.3.2015.LE 16-02-2015 od 2016-02-16 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.5.2018.OS5 20-06-2018 od 2018-06-20 do 2028-05-31 Starosta Wągrowiecki

R¦.6233.28.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-10-01 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
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RS.6233.28.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-09-26 Starosta Nowotomyski

RŚ.6233.28.2016 03-11-2016 od 2016-11-03 do 2026-11-17 Starosta Nowotomyski

WS.6233.145.2013.IX 04-02-2014 od 2014-02-04 do 2024-02-04 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  512,8870

170203R3  36,0000

191204R3  712,5060

020104R5  91,0200

070213R5  647,8800

120105R5  25,5500

150102R5  716,7420

160119R5  128,0000

160216R5  33,7400

170203R5  26,9460

191204R5  14,6100

200139R5  0,0140

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 668 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szałwiowa 34A/2, Plewiska  80 000,00634273738

Wał
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7243.73.2011 27-12-2011 od 2011-12-27 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-131/09 04-05-2010 od 2010-05-04 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-131/09 

odpad komun

04-05-2010 od 2010-05-04 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-337/10 01-03-2011 od 2011-03-01 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7660-337/10 

odpady komu

01-03-2011 od 2011-03-01 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.154.2014 02-04-2015 od 2015-04-02 do 2018-06-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.4.2012 24-08-2012 od 2012-08-24 do 2020-05-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.6233.1.2017.OS3 03-01-2017 od 2017-01-03 do 2026-12-31 Starosta Wągrowiecki

OS.6233.14.2017.LE 06-12-2017 od 2017-12-06 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.19.2015.LE 13-07-2015 od 2015-07-13 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.25.2016.LE 25-07-2016 od 2016-07-25 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.3.2015.LE 16-02-2015 od 2016-02-16 do 2025-02-15 Starosta Chodzieski

OS.6233.5.2018.OS5 20-06-2018 od 2018-06-20 do 2028-05-31 Starosta Wągrowiecki

R¦.6233.28.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-10-01 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

RS.6233.28.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-09-26 Starosta Nowotomyski

RŚ.6233.28.2016 03-11-2016 od 2016-11-03 do 2026-11-17 Starosta Nowotomyski

WS.6233.145.2013.IX 04-02-2014 od 2014-02-04 do 2024-02-04 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

4839



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060399R5  7,7500

100101R5  281,2860

100102R5  0,3600

101008R5  2,8170

101208R5  3,5100

101382R5  2,6400

170101R5  0,0400

170103R5  5,9720

170107R5  25,1980

191209R5  270,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 669 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kasztanowa 9A, Boguszyn, Nowe Miasto 

nad Wartą

 1 395,00634292581

INSTALACJA DO SORTOWANIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.11.2013 10-06-2013 od 2013-06-10 do 2023-06-09 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6233.16.2016 17-06-2016 od 2016-06-17 do 2023-06-09 STAROSTA ŚREDZKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  53,4460

150102R12  271,8020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 670 KRUSZARKA DO ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kasztanowa 9A, Boguszyn, Nowe Miasto 

nad Wartą

 1 720,00634292581

KRUSZARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.11.2013 10-06-2013 od 2013-06-10 do 2023-06-09 STAROSTA ŚREDZKI

OS.6233.16.2016 17-06-2016 od 2016-06-17 do 2023-06-09 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  163,8970

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 671 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FORTECZNA 14 A, 61-362 POZNAŃ634370588

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7243.2.2014 11-09-2014 od 2014-09-11 do 2024-09-10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7243.21.2016 16-01-2017 od 2017-01-16 do 2024-09-10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.140.2014 08-04-2014 od 2014-04-08 do 2024-01-09 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 678,6050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 672 Instalacja do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIŁSUDSKIEGO , MNICHY, 64-400 

MIĘDZYCHÓD

 120 000,00634378207

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.III.7623-117/08 28-04-2009 od 2009-04-28 do 2018-12-31 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7222.46.2012 30-05-2012 od 2012-05-30 do 2018-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7661-11/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-24 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-1.7222.38.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2018-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.102.2014 07-01-2015 od 2015-01-07 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.38.2016 17-10-2017 od 2017-10-17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.45.2015 01-12-2015 od 2015-12-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2014 17-10-2017 od 2017-10-17 Starosta Międzychodzki

OS.6220.3.2014 14-08-2015 od 2015-08-14 do 2024-07-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI
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OS.6233.5.2014 13-06-2014 od 2014-06-13 do 2024-05-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS.6233.6.2014 14-05-2014 od 2014-05-14 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS6220.2.2014 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R12  119 859,8700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 673 instalacja bilogicznej stabilizacji i 

kompostowania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIŁSUDSKIEGO , MNICHY, 64-400 

MIĘDZYCHÓD

 40 000,00634378207

Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.III.7623-117/08 28-04-2009 od 2009-04-28 do 2018-12-31 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7222.46.2012 30-05-2012 od 2012-05-30 do 2018-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7661-11/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-24 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-1.7222.38.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2018-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.102.2014 07-01-2015 od 2015-01-07 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.38.2016 17-10-2017 od 2017-10-17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.45.2015 01-12-2015 od 2015-12-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2014 17-10-2017 od 2017-10-17 Starosta Międzychodzki

OS.6220.3.2014 14-08-2015 od 2015-08-14 do 2024-07-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI
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OS.6233.5.2014 13-06-2014 od 2014-06-13 do 2024-05-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS.6233.6.2014 14-05-2014 od 2014-05-14 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS6220.2.2014 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030199D8  4,8600

030399D8  17,5400

190801D8  928,9000

190802D8  1 460,4200

191212D8  28 450,0200

190599R12  24 182,5100

020304R3  20,5200

020601R3  11,9600

030105R3  0,6800

030307R3  86,7000

170201R3  20,5600

200201R3  3 307,8800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 674 sortownia odpadów zmieszanych oraz 

z selektywnej zbiórki

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIŁSUDSKIEGO , MNICHY, 64-400 

MIĘDZYCHÓD

 90 000,00634378207

SORTOWNIA
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.III.7623-117/08 28-04-2009 od 2009-04-28 do 2018-12-31 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7222.46.2012 30-05-2012 od 2012-05-30 do 2018-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR.VI.7661-11/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-24 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-1.7222.38.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2018-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.102.2014 07-01-2015 od 2015-01-07 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.38.2016 17-10-2017 od 2017-10-17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.45.2015 01-12-2015 od 2015-12-01 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.46.2014 17-10-2017 od 2017-10-17 Starosta Międzychodzki

OS.6220.3.2014 14-08-2015 od 2015-08-14 do 2024-07-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS.6233.5.2014 13-06-2014 od 2014-06-13 do 2024-05-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS.6233.6.2014 14-05-2014 od 2014-05-14 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

OS6220.2.2014 25-07-2014 od 2014-07-25 do 2024-07-31 STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  112,5900

070213R12  1,5000

150101R12  169,0300

150102R12  232,6200

150105R12  1,3800
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150106R12  310,0100

150107R12  24,3200

191204R12  5 171,0500

191212R12  30 505,2200

200101R12  587,2200

200102R12  1 537,0000

200110R12  10,9600

200139R12  1 568,5800

200301R12  48 547,4200

200399R12  1 234,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 675 kocioł grzewczy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIKORSKIEGO 40, WRZEŚNIA  100,00634403980

Instalacja Spalania Paliw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  9,9800

150103R1  6,8850
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 676 kocioł grzewczy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SKŁADOWA 14, 63-041 CHOCICZA  100,00634403980

instalacja spalania paliw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.8.2015 10-06-2015 od 2015-06-10 do 2025-06-09 STAROSTA ŚREDZKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  9,9800

150103R1  6,8850

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 677 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 29, 62-310 Pyzdry  5 000,00634409617

Stanowisko napraw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WB.6233.29.2012 03-12-2012 od 2012-12-03 do 2022-11-15 STAROSTA WRZESIŃSKI

WBŚ.6233.16.2015 20-04-2015 od 2015-04-20 do 2025-04-19 STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150103R3  744,6080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 678 INSTALACJA DO KOMPOSTOWANIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

47, BORUCINO, 64-965 OKONEK  216 000,00634419544

PRYZMY KOMPOSTOWE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.31.2015 09-10-2015 od 2015-10-09 do 2025-10-01 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

OS.7635/54/09 18-05-2009 od 2009-05-18 do 2019-04-30 STAROSTWO POWIATOWE  W  ZŁOTOWIE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106R3  46,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 679 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

139/2, Gądki, Kórnik  50 000,00634420062

kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.52.2015 04-01-2016 od 2016-01-04 do 2026-01-03 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.134.2012.XXVI 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2023-01-21 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  3 815,0000

170107R5  547,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 680 mechaniczne przetwarzanie odpadów, 

recykling odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, GORZUCHOWO, 62-270 KŁECKO  300,00634473851

Wtryskarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

7610/108/2005 17-01-2006 od 2006-01-17 do 2015-12-31 STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI

OS.6233.32.2015 14-12-2015 od 2015-12-14 do 2025-11-30 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R3  14,7440

150102R3  6,5700

191204R3  10,3340

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 681 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

7, Uścikówiec, 64-600 Oborniki  40 102,00634522259

Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych 

(młyny do rozdrabniania, linie do wytłaczania)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.60.2013 07-02-2014 od 2014-02-07 do 2024-02-06 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.69.2014 20-09-2014 od 2014-09-20 do 2024-02-06 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.V.6230.1.2011 04-02-2011 od 2011-02-04 do 2014-02-08 Starosta Obornicki

OS.V.6233.10.2017 05-06-2017 od 2017-06-05 do 2024-02-06 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

OS.V.7624-44/10 06-10-2010 od 2010-10-06 do 2013-01-22 Starosta Obornicki

OS.V-7624/2/2004 09-02-2004 od 2004-02-09 do 2013-01-22 Starosta Obornicki

OS.V-7624/21/2008 25-07-2008 od 2008-07-25 do 2013-01-22 Starosta Obornicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  7,0820

150102R12  66,0680

170203R12  4,0250

191204R12  20,0200

200139R12  29,2290

150102R3  292,1960

191204R3  215,4980

200139R3  136,4960
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 682 miejsce demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dmowskiego 107/A, POZNAŃ,  Poznań  200,00634522450

miejsce demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.95.2013 03-01-2014 od 2014-01-03 do 2024-01-02 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  77,8580

160106R12  0,3400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 683 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dmowskiego 107/A, POZNAŃ,  Poznań  445,00634522450

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.95.2013 03-01-2014 od 2014-01-03 do 2024-01-02 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  121,2390
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 684 LINIA EKSTRUZJI

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 12, ROBAKOWO, 62-023 

GĄDKI

 1 500,00634530000

EKSTRUDER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.20.2014.XXVI 15-04-2014 od 2014-04-15 do 2024-04-15 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WŚ.VII.7648-31/09 20-10-2009 od 2009-10-20 do 2016-09-12 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020399R3  556,8900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 685 KRUSZARKA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LUTYCKA 83, 60-478 POZNAŃ  130 000,00634534920

POWERCRUSHER PC 1055J (KRUSZARNIA)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6233.153.2013 22-09-2013 od 2013-09-22 do 2023-08-22 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  4 748,2000
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170102R5  435,0000

170103R5  100,0000

170181R5  4 923,0000

170182R5  3 220,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 686 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wichrowa 22,  Poznań  500,00634552355

ODWIJARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6233.39.2017 02-06-2017 od 2017-06-02 do 2027-06-02 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

WS.IX.7648-50/08 03-02-2009 od 2009-02-03 do 2019-02-03 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191201R3  419,6510

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 687 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wichrowa 22,  Poznań  1 000,00634552355

Odwijarka Gilotyna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS-II.6233.39.2017 02-06-2017 od 2017-06-02 do 2027-06-02 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

WS.IX.7648-50/08 03-02-2009 od 2009-02-03 do 2019-02-03 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 688 INSTALACJA DO RECYKLINGU 

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PÓŁNOCNA 48, 64-100 KOŚCIAN  2 500,00634556330

MŁYN DO MIELENIA ODPADÓW Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ 7644-2-2/2008 22-02-2008 od 2008-02-22 do 2017-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

ABŚ.6233.18.2015 20-07-2015 od 2015-07-20 do 2025-07-19 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.6233.19.2011 03-11-2011 od 2011-11-03 do 2017-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

ABŚ.6233.20.2011 03-11-2011 od 2011-11-03 do 2017-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

ABŚ.6233.30.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2021-10-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  322,0360

120199R12  2,4400

4854



150102R12  147,1990

160119R12  19,6450

191204R12  43,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 689 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PÓŁNOCNA 48, 64-100 KOŚCIAN  4 800,00634556330

młyn do mielenia tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ 7644-2-2/2008 22-02-2008 od 2008-02-22 do 2017-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

ABŚ.6233.18.2015 20-07-2015 od 2015-07-20 do 2025-07-19 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.6233.19.2011 03-11-2011 od 2011-11-03 do 2017-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

ABŚ.6233.20.2011 03-11-2011 od 2011-11-03 do 2017-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

ABŚ.6233.30.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2021-10-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 690 zakład mechanicznego przetwarzana 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PÓŁNOCNA 48, 64-100 KOŚCIAN  2 500,00634556330

zagęszczarki Condux CV30 nr 259
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABŚ 7644-2-2/2008 22-02-2008 od 2008-02-22 do 2017-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

ABŚ.6233.18.2015 20-07-2015 od 2015-07-20 do 2025-07-19 STAROSTA KO¦CIAŃSKI

ABŚ.6233.19.2011 03-11-2011 od 2011-11-03 do 2017-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

ABŚ.6233.20.2011 03-11-2011 od 2011-11-03 do 2017-12-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

ABŚ.6233.30.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2021-10-31 STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040221R12  11,0600

040222R12  10,7550

070213R12  40,1200

150102R12  35,8580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 691 zakład mechnicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GDYŃSKA 143, 62-004 CZERWONAK  10 000,00634591881

Granulator oraz młynki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.23.2015 27-01-2014 od 2014-01-27 do 2014-01-27 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6220.77.2013.VII 27-01-2014 od 2014-01-27 do 2014-01-27 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
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WS.6233.137.2013.VII 18-12-2013 od 2013-12-18 do 2023-12-18 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.95.2015.VII 17-12-2015 od 2015-12-17 do 2023-12-18 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.VII.7647-117/10 22-07-2010 od 2010-07-22 do 2013-10-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7647-226/10 02-11-2010 od 2010-11-02 do 2013-10-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WŚ.VII.7647-10/07 20-04-2007 od 2007-04-20 do 2013-10-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WŚ.VII-7647-145/05 09-12-2005 od 2005-12-09 do 2013-10-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WŚ.VIII-7647-113/03 25-11-2003 od 2003-11-25 do 2013-10-31 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  1 102,5730

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 692 Instalacja do recyklingu zużytych 

opon

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LETNIA 3, 63-100 ŚREM  35 000,00634609612

INSTALACJA DO RECYKLINGU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.5.2011 19-10-2011 od 2011-10-19 do 2021-10-19 Starosta Śremski

OS.6233.13.2011 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2021-09-30 Starosta Śremski

OS.6233.21.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2021-12-30 Starosta Śremski

OS.6233.25.2014 08-12-2014 od 2014-12-08 do 2024-12-08 Starosta Śremski

OS.6233.32.2015 30-12-2015 od 2016-12-30 do 2023-12-29 Starosta Śremski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  397,6400

160103R3  33 968,5310

160199R3  59,9830

191204R3  3 817,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 693 Recykling drutu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LETNIA 3, 63-100 ŚREM  15 000,00634609612

Recykling drutu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.5.2011 19-10-2011 od 2011-10-19 do 2021-10-19 Starosta Śremski

OS.6233.13.2011 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2021-09-30 Starosta Śremski

OS.6233.21.2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2021-12-30 Starosta Śremski

OS.6233.25.2014 08-12-2014 od 2014-12-08 do 2024-12-08 Starosta Śremski

OS.6233.32.2015 30-12-2015 od 2016-12-30 do 2023-12-29 Starosta Śremski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191001R4  187,5400

191202R4  9 362,9700
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 694 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów (mechaniczne urządzenie 

mobilne)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBORNICKA 1, BOLECHOWO, 62-005 

OWIŃSKA

 3 000,00634621659

PRZESIEWACZ  BĘBNOWY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦.6233.124.2014.VII 19-01-2016 od 2016-01-19 do 2026-01-19 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

W¦.6233.129.2014.VII 15-01-2016 od 2016-01-15 do 2026-01-15 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.119.2011.VII  do 2017-03-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.6233.125.2014.VII 15-01-2016 od 2016-01-15 do 2026-01-15 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7648-62/06 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.IX-7648-103/10  do 2016-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.IX-7648-23/06 08-09-2006 od 2006-09-08 do 2016-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-10/07 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-03-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-3/07 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 Starosta Poznański

WS.VII.7648-31/07 31-01-2008 od 2008-01-31 do 2017-12-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-32/07 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 Starosta Poznański

WS.VII.7648-43/08 11-09-2008 od 2008-09-11 do 2018-08-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-52/08 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-03-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-9/09 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 Starosta Poznański

WS.VII.7648-94/10  do 2017-03-31 STAROSTA POZNANSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200303R12  871,1640

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 695 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów (mechaniczne urządzenie 

mobilne)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBORNICKA 1, BOLECHOWO, 62-005 

OWIŃSKA

 50 000,00634621659

RĘBAK

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦.6233.124.2014.VII 19-01-2016 od 2016-01-19 do 2026-01-19 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

W¦.6233.129.2014.VII 15-01-2016 od 2016-01-15 do 2026-01-15 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.119.2011.VII  do 2017-03-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.6233.125.2014.VII 15-01-2016 od 2016-01-15 do 2026-01-15 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7648-62/06 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.IX-7648-103/10  do 2016-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.IX-7648-23/06 08-09-2006 od 2006-09-08 do 2016-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-10/07 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-03-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-3/07 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 Starosta Poznański

WS.VII.7648-31/07 31-01-2008 od 2008-01-31 do 2017-12-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-32/07 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 Starosta Poznański
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WS.VII.7648-43/08 11-09-2008 od 2008-09-11 do 2018-08-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-52/08 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-03-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-9/09 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 Starosta Poznański

WS.VII.7648-94/10  do 2017-03-31 STAROSTA POZNANSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030199R12  47,3600

150103R12  251,2000

200138R12  10,6400

200307R12  1 291,6300

020103R3  685,7700

150103R3  71,4700

170201R3  2 269,3100

190599R3  29,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 696 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OBORNICKA 1, BOLECHOWO, 62-005 

OWIŃSKA

 8 000,00634621659

Stół naprawczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦.6233.124.2014.VII 19-01-2016 od 2016-01-19 do 2026-01-19 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
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W¦.6233.129.2014.VII 15-01-2016 od 2016-01-15 do 2026-01-15 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.119.2011.VII  do 2017-03-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.6233.125.2014.VII 15-01-2016 od 2016-01-15 do 2026-01-15 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7648-62/06 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.IX-7648-103/10  do 2016-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.IX-7648-23/06 08-09-2006 od 2006-09-08 do 2016-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-10/07 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-03-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-3/07 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 Starosta Poznański

WS.VII.7648-31/07 31-01-2008 od 2008-01-31 do 2017-12-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-32/07 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 Starosta Poznański

WS.VII.7648-43/08 11-09-2008 od 2008-09-11 do 2018-08-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-52/08 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-03-31 STAROSTA POZNAŃSKI

WS.VII.7648-9/09 22-11-2006 od 2006-11-22 do 2016-10-31 Starosta Poznański

WS.VII.7648-94/10  do 2017-03-31 STAROSTA POZNANSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  54,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 697 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Poznań 1B, Luboń  480,00634637057

instalacja przetwarzania odpadów gumowych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦.6233.123.2016.IX 15-09-2017 od 2017-09-15 do 2027-09-15 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  23,5240

191204R3  6,6800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 698 Mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

25, PRZYŁĘK, 64-300 NOWY TOMYŚL  150 000,00634650589

Naprawa palet

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

R¦.6220.5.2015 14-01-2016 od 2016-01-14 do 2026-01-29 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

RŚ.6233.37.2014 05-12-2014 od 2014-12-05 Starosta Nowotomyski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  86 811,3940
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 699 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

25, PRZYŁĘK, 64-300 NOWY TOMYŚL  10 000,00634650589

Peleciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

R¦.6220.5.2015 14-01-2016 od 2016-01-14 do 2026-01-29 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

RŚ.6233.37.2014 05-12-2014 od 2014-12-05 Starosta Nowotomyski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  576,2750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 700 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

25, PRZYŁĘK, 64-300 NOWY TOMYŚL  120 000,00634650589

Rębak stacjonarny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

R¦.6220.5.2015 14-01-2016 od 2016-01-14 do 2026-01-29 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

RŚ.6233.37.2014 05-12-2014 od 2014-12-05 Starosta Nowotomyski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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191207R12  6,9580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 701 Mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

25, PRZYŁĘK, 64-300 NOWY TOMYŚL  120 000,00634650589

Rębak stacjonarny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

R¦.6220.5.2015 14-01-2016 od 2016-01-14 do 2026-01-29 STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

RŚ.6233.37.2014 05-12-2014 od 2014-12-05 Starosta Nowotomyski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R12  216,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 702 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 14B, CZAPURY, 61-160 

MOSINA

 2 800,00639575303

Granulator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.53.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.66.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-12-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.51.2012.XXVI 25-07-2012 od 2012-07-25 do 2015-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  132,5250

150102R3  376,1400

160119R3  4,5000

170203R3  15,2720

191204R3  2,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 703 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 14B, CZAPURY, 61-160 

MOSINA

 2 800,00639575303

KRUSZARKI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.53.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7244.66.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-12-15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.51.2012.XXVI 25-07-2012 od 2012-07-25 do 2015-06-30 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  24,5000

150102R12  14,3260

160119R12  2,1000
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170203R12  8,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 704 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

23A, CHRUSTOWO, 64-600 OBORNIKI  200,00639631846

Prasa hydrauliczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.21.2017 04-10-2017 od 2017-10-04 do 2028-10-04 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150111R12  0,6540

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 705 miejsce demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ogrodowa 5, Jarogniewice,  350,00639673537

PPHU Bartosz Guzik- miejsce demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.25.2017 23-11-2017 od 2017-11-23 do 2027-11-22 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  11,9760
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 706 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ogrodowa 5, Jarogniewice,  2 100,00639673537

PPHU Bartosz Guzik- stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.25.2017 23-11-2017 od 2017-11-23 do 2027-11-22 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  78,2350

160106R12

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 707 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szybska /33, 62-310 PYZDRY  500,00639681695

INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓ 

TWORZYW SZTUCZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WB¦.6233.22.2015 23-07-2015 od 2025-07-23 do 2025-07-22 STAROSTA WRZESIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R12  37,0000

150102R12  30,0000

160119R12  45,0000

070213R3  60,0000

150102R3  55,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 708 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOŁĘŻYCKA 135, 61-357 POZNAŃ  78 400,00639685977

KRUSZARKA SZCZĘKOWA EXTEC

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6233.290.2014 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-12 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  13 998,0000

170102R5  993,0000

170107R5  10 890,1800

170302R5  479,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 709 INNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOŁĘŻYCKA 135, 61-357 POZNAŃ  24 820,00639685977

PRZESIEWACZ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6233.290.2014 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-12 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170504R5  3 149,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 710

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4, 62-260 ŁUBOWO  25,00639695220

Piec C. O.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.57.2014 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-01-13 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

St.Gn.OS.7610/21 07-03-2005 od 2005-03-07 do 2015-02-28 Starosta Gnieźnieński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  8,8000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 711

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

19a, Polska Wieś, 62-270 Kłecko639744148

Brykieciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.20.2014 24-07-2014 od 2014-07-24 do 2028-07-27 STAROSTA GNIE¬NIEŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  20,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 712 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAŃCOWA 15, 61-022 POZNAŃ  13 500,00639749677

Instalacja do próżniowej destylacji odpadów 

(wyparka)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.48.2015 11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

PRZET.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

ZBIER.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040217R12  0,0460

070580R12  2,8300

110108R12  71,9000

110111R12  271,7390

110112R12  46,9900

110113R12  1,0000

120108R12  2,4340

120109R12  2 445,2980

120301R12  236,6010  12,0660

130105R12  57,1180

130802R12  16,9600

161001R12  881,1600  41,4150

190206R12  67,0000  6,0300

190207R12  137,3700

190810R12  157,7920  15,7790

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 713 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAŃCOWA 15, 61-022 POZNAŃ  10 500,00639749677

Instalacja do przetwarzania emulsji olejowych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.48.2015 11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

PRZET.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

ZBIER.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120114R12  36,6580  0,4400

120116R12  14,5570

120117R12  2,0810

120118R12  0,6950

120119R12  2,1630

161003R12  1,9580  0,2350

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 714 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAŃCOWA 15, 61-022 POZNAŃ  3 500,00639749677

Instalacja do przetwarzania odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w 

procesie mechanicznej obróbki odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.48.2015 11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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DSR-II-2.7222.48.2015 

PRZET.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

ZBIER.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030104D9  1,0970

061302D9  0,8280

070104D9  4,0000

070204D9  0,9240

070210D9  9,2330

070307D9  1,0580

070604D9  1,1680

080317D9  6,1520

080409D9  38,5070

140603D9  0,7570

150110D9  523,8370

150202D9  559,2810

160303D9  0,6910

160305D9  8,6650

160507D9  5,4920

170204D9  23,7600
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170603D9  0,3500

190205D9  118,6800  65,2740

191211D9  0,6190

200127D9  0,6340

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 715 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAŃCOWA 15, 61-022 POZNAŃ  50 000,00639749677

Instalacja do przetwarzania odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w 

procesie mechanicznej obróbki odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.48.2015 11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

PRZET.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

ZBIER.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020299R12  1,7490

020304R12  37,8670

020380R12  8,1800

020382R12  163,6510

020399R12  13,7170
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020699R12  0,5200

030105R12  32,5600

030199R12  57,4300

030308R12  13,7800

030399R12  103,6120

040209R12  8,4000

040222R12  206,8810

040299R12  7,1100

061303R12  4,8810

070213R12  2 121,0430

070217R12  3,2000

070280R12  7,2330

070299R12  31,7780

070514R12  14,5430

070681R12  0,0690

070699R12  4,9800

080201R12  24,4530

080299R12  0,6000

080318R12  6,5020

080410R12  9,4970

080499R12  0,4320
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090199R12  0,7200

120105R12  17,4480

120121R12  10,0100

120199R12  9,4130

150101R12  154,8040

150102R12  454,7310

150103R12  67,9800

150105R12  603,1240

150106R12  690,4550

150109R12  6,4800

150203R12  271,3320

160103R12  0,6800

160119R12  139,2400

160122R12  2,2360

160199R12  11,6370

160216R12  0,4780

160304R12  337,0040

160306R12  635,2490

160380R12  48,7490

160509R12  0,0580

168001R12  60,5200
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168102R12  0,7250

170182R12  0,1370

170201R12  0,0700

170203R12  39,5840

170380R12  2,2850

170411R12  0,6700

170604R12  6,0960

170904R12  12,6610

190206R12  114,1680  57,0840

190502R12  570,0000

190904R12  1,4000

191201R12  6,3300

191204R12  71,7810

191208R12  31,1000

191210R12  13,9000

191212R12  24,6200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 716 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAŃCOWA 15, 61-022 POZNAŃ  60 000,00639749677

Instalacja do przetwarzania odpadów 

ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów 

niebezpiecznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.48.2015 11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

PRZET.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

ZBIER.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

050106R12  0,3000

050702R12  1,0300

050799R12  0,1700  0,0300

060399R12  21,9200

070601R12  0,9250

070701R12  1,0170

110109R12  0,1700

110198R12  3,1000

120114R12  4,0000  0,0480

130899R12  0,8800

160708R12  103,1290  4,1250

160709R12  63,2670

160799R12  893,7000
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190207R12  73,6200

190811R12  363,9100  14,5560

190813R12  102,3200  4,2360

190902R12  217,5000  21,7500

190906R12  1,0000

191105R12  61,6280  6,1630

050103R5  11,1650

050115R5  14,6680

130501R5  395,7000

130502R5  2 952,3670

130503R5  5,2020

130507R5  4 882,4820

130508R5  17 962,5150

200306R5  1 127,1350  225,4270

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 717 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAŃCOWA 15, 61-022 POZNAŃ  12 000,00639749677

Instalacja do przetwarzania uwodnionych odpadów 

tłuszczowych i obróbki uwodnionych odpadów 

innych niż niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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DSR-II-2.7222.48.2015 11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

PRZET.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

ZBIER.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020299R12  0,1820

020301R12  16,0000

020304R12  8,6700

020305R12  254,8000

070199R12  27,2500

070581R12  95,6560

070599R12  21,0000

070612R12  321,2000  25,6960

080399R12  2,9800

110199R12  21,9600

161002R12  481,6830  24,0840

190805R12  210,0800

190809R12  387,6460

190899R12  14,0000

190999R12  1,0000  0,2500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 718 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAŃCOWA 15, 61-022 POZNAŃ  7 000,00639749677

Instalacja do usuwania związków ropopochodnych 

przy wykorzystaniu technologii bioremediacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7222.48.2015 11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

PRZET.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DSR-II-2.7222.48.2015 

ZBIER.

11-07-2016 od 2016-07-11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  511,0000

170503R5  37,5650

170504R5  8,8950

190205R5  110,0000  60,5000

190901R5  12,5000

191209R5  4 111,3000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 719

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Siedlec, Kostrzyn  100 000,00639762710

Żwirownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.15.2015 02-06-2015 od 2015-06-02 do 2023-10-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WS.6233.34.2012.XXVI 21-05-2012 od 2012-05-21 do 2022-05-21 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170504R5  70 672,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 720 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

8, Karolew, 63-810 Borek wlkp.  1 000,00639806085

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7243.182.2014 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2025-05-25 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  9,8250
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 721 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Witkowska 82a, 62-200 Gniezno (d. 

Wydartowo)

 1 000,00639839334

Kruszarka, młyn, mieszarka, formierka maszynowa i 

ręczna, piec do wypalania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.47.2014 30-04-2015 od 2019-04-30 do 2025-04-29 Starosta Gnieźnieński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170103R5  21,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 722 ręcznie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poligonowa 1, Bolechowo, CZERWONAK639845458

sortowanie ręczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.23.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-05-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150105R12  353,5000
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150106R12  1 143,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 723 Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poligonowa 1, Bolechowo, CZERWONAK  200 000,00639845458

zespół stacjonarnych urządzeń technicznych 

powiązanych technologicznei do przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.23.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-05-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  247,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 724 Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poligonowa 1, Bolechowo, CZERWONAK  200 000,00639845458

zespół stacjonarnych urządzeń technicznych 

powiązanych technologicznei do przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.23.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-05-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

4885



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170102R5  38,4000

170182R5  189,2100

191212R5  13 827,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 725 Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poligonowa 1, Bolechowo, CZERWONAK  200 000,00639845458

zespół stacjonarnych urządzeń technicznych 

powiązanych technologicznei do przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.23.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-05-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170107R12  4 358,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 726 Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poligonowa 1, Bolechowo, CZERWONAK  200 000,00639845458

zespół stacjonarnych urządzeń technicznych 

powiązanych technologicznei do przetwarzania 

odpadów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.23.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-05-26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R12  9 957,6200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 727 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZKOLNA , RUMIANEK, 62-080 

TARNOWO PODGÓRNE

 11 700,00639910084

KOMPOSTOWINIA BIOODPADÓW -PRYZMOWA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR-II-2.7244.8.2018 19-06-2018 od 2018-06-19 do 2028-06-19 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

WIOŚ. 7015-10/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2014-12-31 WÓJT GMINY TARNOWOW PODGÓRNE

WS.6220.41.2014.XXVI 18-09-2014 od 2014-09-18 do 2024-09-18 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.124.2012.IX 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2019-03-12 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.13.2013.IX 12-03-2013 od 2013-03-12 do 2023-03-12 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.142.2013.IX 24-12-2013 od 2013-12-24 do 2023-12-24 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.23.2012.IX 22-05-2012 od 2012-05-22 do 2019-03-12 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.6233.87.2012.IX 24-09-2012 od 2012-09-24 do 2019-07-01 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

WS.IX.7648-18/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-07-01 STAROSTA POZNAŃSKI
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WS.IX.7648-21/09 01-07-2009 od 2009-07-01 do 2019-07-01 STAROSTA POZNAŃSKI

WS-IX-7648-7/09 12-03-2009 od 2009-03-12 do 2019-03-12 STAROSTA POZNAŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380R3  83,4400

190805R3  3 694,6400

200201R3  7 586,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 728 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Słoneczna 6, 62-850 Lisków670708190

Szarparki instalacja do produkcji pianki wtórnie 

spienionej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030199R3  16,4000

070213R3  408,0560

160306R3  32,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 729 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kazimierska , Konin (Pątnów), Konin  388 800,00812731057

Instalacja do produkcji materiałów budowlanych i 

spoiw hydraulicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DSR.VI.7244.17.2011 21-11-2011 od 2011-11-21 do 2021-11-20 Marszałek Województwa WIelkopolskiego

DSR.VI.7661-25/10 08-03-2011 od 2011-03-08 do 2021-03-07 Marszałek Województwa WIelkopolskiego

OŚ.6233.11.2014 12-06-2014 od 2014-06-12 do 2024-06-12 Prezydent Miasta Konin

OŚ.6233.13.2017 27-07-2017 od 2017-07-27 do 2024-06-12 PREZYDENT MIASTA KONINA

OŚ.6233.14.2017 04-10-2017 od 2017-10-04 do 2027-10-04 PREZYDENT MIASTA KONINA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  180 586,0500

101306R5  2 596,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 730 ODLEWNIA METALI

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

81, Wydawy, 63-900 RAWICZ  507,00932345849

Tygiel BUX 300, MDX 13

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ABŚ.6233.14.2016 29-03-2017 od 2017-03-29 do 2027-03-28 STAROSTA RAWICKI

OS-7648-65/09 21-12-2009 od 2009-12-21 do 2017-10-31 STAROSTA RAWICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R4  0,0549

170401R4  0,0007

170402R4  0,0396

b) Składowiska odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w Budzyniu - Łucjanowo1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Gumowa , Budzyń2

Gmina Budzyń

Powiat Powiat chodzieski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570055666

Nip 7660009206

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. STRAŻACKA 1, 

64-840 BUDZYŃ

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Budzyniu

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 22 OS.I-7115-3/08 20-01-2009 Starosta Chodzieski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 25 OS.I-7647-15/09 28-07-2009 Starosta Chodzieski obowiązuje od:

28-07-2009

obowiązuje do:

30-11-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie
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Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów LIDER USŁUG KOMUNALNO -SAMORZĄDOWYCH SP.ZO.O.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. WIOSNY LUDÓW 3, 

NADZIEJEWO, 

63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA

2

Gmina Środa Wielkopolska - obszar wiejski

Powiat Powiat średzki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 630965758

Nip 7860007442

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

LIDER USŁUG KOMUNALNO - SAMORZĄDOWYCH SP.ZO.O.
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ul. WIOSNY LUDÓW 3, 

63-000 ŚRODA WLKP.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GBiGG-B-733/20/93 30-07-1993 BURMISTRZDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 GBiGG-B-733/195/96 23-08-1996 BURMISTRZ MIASTA ŚRODA 

WLKP.

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB.I-7351/20/93 26-08-1993 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W ŚRODZIE 

WLKP.

Pozwolenie na budowę

 12 NB.I-7351/46/96 13-09-1996 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W ŚRODZIE 

WLKP.

Pozwolenie na budowę

 12 10/AB.1-7351/59/05 11-01-2006 STAROSTA ŚREDZKIPozwolenie na budowę

 13 NB.I-7351/46/96-97 16-06-1997 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W ŚRODZIE 

WLKP.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS-7647/5/2002 17-01-2002 STAROSTA ŚREDZKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 SR.V-2.6623-8/07 25-04-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 GN.6018-28/09 28-01-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

ŚRODZIE WLKP.

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 SR.V-2.6623-25/07 20-09-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR.VI.7662-7/10 17-05-2010 MARSZAŁEK WOJ. 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 23 DSR-II-2.7241.7.2012 19-10-2012 MARSZAŁEK WOJ. 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR.V-2.6623-9/07 25-04-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR.VI.7623-6/08 23-01-2009 MARSZAŁEK WOJ. 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

23-01-2009

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.129.2011 06-12-2011 MARSZAŁEK WOJ. 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

06-12-2011

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.V-2.6600-68/07 06-08-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

06-08-2007

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.33.2012 26-11-2012 MARSZAŁEK WOJ. 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

26-11-2012

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.II-11.6600-49/06 28-03-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

28-03-2007

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.129.2011 22-08-2011 MARSZAŁEK WOJ. 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

22-08-2011

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-61/10 01-06-2010 MARSZAŁEK WOJ. 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

01-06-2010

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  203 170,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 156 303,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny piaszczyste, piaski gliniaste, miąższość 3,2-5,3m, piaski pylaste miąższość 10m

folia PEHD 2mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

drenaż z rur perforowanych DUO średnica 117/100 w obsypce filtracyjnej pod kwaterą, odcieki z kwatery odprowadzane są 

do zbiornika retencyjno-ewaporacyjnego rurociągiem PEHD średnica 200 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik retencyjno -ewaporacyjny, objętosć całkowita ok. 1000m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery tak

4897



spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  85,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

odpady betonu oraz gruz betonowy , gleba i ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

tak

nie

nie

tak

tak

nie

tak
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW W ZOFIOWIE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

ZOFIOWO, 

64-700 CZARNKÓW

2

Gmina Czarnków3
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Powiat Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570150755

Nip 7631000036

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. BROWARNA 6, 

64-700 CZARNKÓW

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN-8381-I-B-5/88 03-03-1988 NACZELNIK GMINY CZARNKÓWDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 UAN-I-8380/2/88 07-03-1988 GŁÓWNY ARCHITEKT 

WOJEWÓDZKI W PILE

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UAN-I/8381/89/88 28-11-1988 GŁÓWNY ARCHITEKT 

WOJEWÓDZKI W PILE

Pozwolenie na budowę

 14 OS.III-7644-PRZ/2/2002 31-01-2002 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OS.III-7644/60-2/2003 18-12-2003 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 16 OS.III-7644/60-2A/2005 16-09-2005 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

podstawa prawna:

wyznaczony rok dostosowania:

2009

Czy decyzja o dostosowaniu została 

przedłużona?

 17 OS.III-7644/60-2A/2005 16-09-2005 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

wyznaczony rok dostosowania:

2009

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 22 DSR-II-1.7241.1.30.2014 16-03-2015 Marszałek Wojeództwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS.III.7644/60-2/02/03 08-09-2003 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-24/10 10-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.III-7644/60-2/02 16-12-2002 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.40.2014 16-03-2015 Marszałek Województwa 

WIelkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.III-7644/60-2a/2002/2

005

08-11-2005 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.III.7662-5/08 26-03-2008 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 SR.V-8.6600-56/07 16-11-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

16-11-2007

obowiązuje do:

31-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-98/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-1.7222.234.2014 19-12-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

19-12-2014

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-II-1.7222.234.2014 19-12-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

19-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.V-8.6600-56/07 16-11-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

16-11-2007

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-98/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  173 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 133 140,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 100,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PCV 1MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5M

PCV 100MM

kolektory (materiał, średnica)

2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

14m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie

4902



wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

RECYRKULACJA NA POWIERZCHNIĘ SKŁADOWISKA W PORZE SUCHEJ

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

nie
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  85 156,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW W PIOTRKÓWKU1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

PIOTRKÓWKO, 

64-500 SZAMOTUŁY

2

Gmina Szamotuły - obszar wiejski

Powiat Powiat szamotulski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 301298601

Nip 7872081332

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. WOJSKA  POLSKIEGO 14, 

64-500 SZAMOTUŁY

ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 NB 7351-28/93 30-12-1993 URZĄD REJONOWY SZAMOTUŁYPozwolenie na budowę

 13 NB 7351-293/94 23-11-1994 URZĄD REJONOWY SZAMOTUŁYPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 dsr.vi.7662-66/10 08-02-2011 Marszałek Województwa wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR.VI.7662-66/10 08-02-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 21 DSR.VI.7662-66/10 08-02-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7241.39.2014 08-04-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-67/10 22-12-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR-II-2.7222.59.2016 24-11-2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

24-11-2016

obowiązuje do:

11-09-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7222.5.2011 12-09-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

12-09-2011

obowiązuje do:

11-09-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-II-2.7222.59.2016 24-11-2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

24-11-2016

obowiązuje do:

11-09-2021

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.5.2011 12-09-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

12-09-2011

obowiązuje do:

11-09-2021

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  271 530,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 260 803,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  23 280,00

35 Uszczelnienie tak
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD 1,5mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

RECYRKULACJA  NA POKŁAD ŚMIECI

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

tak
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Gleba, kamienie, tynki, mat

eriały ceramiczne, gruz i be

ton

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  9,6600 Okrywa rekultywacyjna (biologiczna)

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  1,3600 Okrywa rekultywacyjna (biologiczna)

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze 

współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

100115  3,9400 Okrywa rekultywacyjna (biologiczna)

Zużyte opony160103  3,7700 do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony 

składowiska

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  222,6200 do budowy tymczasowych dróg dojazdowych

Gruz ceglany170102  1,4200 do budowy tymczasowych dróg dojazdowych

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  55,2800 Warstwy izolacyjne

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2,2000 Warstwy izolacyjne

Osady z klarowania wody190902  17,0800 do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony 

składowiska

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  176 319,44
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Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady170182  57,7000

Tworzywa sztuczne170203  5,0200

Odpadowa papa170380  2,7800

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

170904  58,8600

Skratki190801  87,2400

Zawartość piaskowników190802  194,4200

Zużyty węgiel aktywny190904  7,0000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  234,5200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  16,0800

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  147,3800  0,0000

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW W RUMIANKU - zamknięte1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. SZKOLNA , 

RUMIANEK, 

62-080 

2

Gmina Tarnowo Podgórne

Powiat Powiat poznański

3

4
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Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 639910084

Nip 7770004121

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. ZACHODNIA 4, 

62-080 TARNOWO   PODGÓRNE

TARNOWSKA   GOSPODARKA  KOMUNALNA  TP-KOM  SP.ZO.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 21-03-1997 WÓJT GMINY TARNOWO 

PODGÓRNE

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 7330/164/96-97 21-03-1997 URZĄD GMINY TARNOWO 

PODGÓRNE

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB-V-7351/18/391/97 29-07-1997 URZĄD REJONOWYPozwolenie na budowę

 13 NB-V-7357/18/296/98 06-05-1998 KIEROWNIK URZADU 

REJONOWEGO W POZNANIU

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.VII-7648-15/02 07-02-2002 STAROSTA POZNAŃSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 SR.II-9.6623-18/03 30-12-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKI wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 DSR.VI.7662-2/09 29-06-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

2009

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-06-2009

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 SR-II-3-6623-14/02/03 10-03-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 WS.IX.7648-18/09 01-07-2009 STAROSTA POZNAŃSKI obowiązuje od:

01-07-2009

obowiązuje do:

01-07-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WS.IX.7648-21/09 01-07-2009 STAROSTA POZNAŃSKI obowiązuje od:

01-07-2009

obowiązuje do:

01-07-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7244.8.2018 19-06-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

19-06-2018

obowiązuje do:

19-06-2028

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 SR.V-3.6600-72/06 30-06-2009 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

PODWÓJNA FOLIA HDPE O GR. 2mm UŁOZONA NA BENTOMACIE

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

SIEĆ DRENAŻU MELIORACYJNEGO

KW I: RURY HDPE O DŁ. 477 m; 272 ŚRED.WEW.160mm I 205m ŚRED.WEW. 100mm

Kw II I III: na folii PEHD 2mm drenaż z rur śred.wewn.200mm

obsybka- żwir 16/32 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Vcz= 412 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

OCZYSZCZALNIA 

TARNOWO 

PODGÓRNE - KANAŁ 

PRZYBRODZKI - 

RZEKA SAMA- 

RZEKA WARTA

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

4913



szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

PRZESYPKI ŻWIROWE

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. KS. KORDECKIEGO 1, 

89-340 BIAŁOŚLIWIE

2

Gmina Białośliwie

Powiat Powiat pilski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570791170

Nip 7642613133

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

4915



9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. KS. KORDECKIEGO 1, 

89-340 BIAŁOŚLIWIE

GMINA BIAŁOŚLIWIE

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 G.7331-1/92 21-04-1992 WÓJT GMINYDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 URGP-299/7351/168/92 08-05-1992 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W PILE

Pozwolenie na budowę

 14 ŚR.I.7647-prz/4/2002 07-03-2002 STAROSTA PILSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 DSR-II-2.7241.1.21.2014 13-02-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 ŚR.IV.7649-1/1/09 12-08-2009 STAROSTA PILSKI wyznaczony rok zamknięcia:

2009

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-12-2009

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 ŚR.IV.7649-1/5/10 18-01-2011 STAROSTA PILSKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 ŚR.I.7649/2/2004 25-06-2004 STAROSTA PILSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚR.IV.7654/8/2004 01-09-2004 STAROSTA PILSKI obowiązuje od:

01-09-2004

obowiązuje do:

01-09-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚR.IV.7654/8/2004/2006 02-03-2006 STAROSTA PILSKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 ŚR.I.7653/2/2006 12-04-2006 STAROSTA PILSKI obowiązuje od:

12-04-2006

obowiązuje do:

12-04-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

tak

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Gizałkach1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul.  Leśna , 

63-308 Gizałki

2

Gmina Gizałki

Powiat Powiat pleszewski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250983530

Nip 6171008738

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Wrzesińska 17, 

63-308 Gizałki

Zakład Komunalny sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 PP7334-2/92 28-04-1992 Wójt Gminy ChoczDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB-7350 12-02-1992 Urząd Rejonowy PleszewPozwolenie na budowę

 14 Oso.7643/1B/03/2005 22-02-2002 Starosta PleszewskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 DSR-II-2.7241.1.7.2018 24-05-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  47 225,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 28 474,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PCV15 MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa żwiru o miąższości 40 cm

Rury PCV o średnicy 200,100 MM

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Studzienka o po. 10M
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

TAK

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne nie
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konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Lulkowo, 

62-200 Gniezno

2

Gmina Gniezno

Powiat Powiat gnieźnieński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 630952490

Nip 7840041944

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Chrobrego 24/25, 

62-200 Gniezno

URBIS SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN-II-8386/307/87 01-07-1987 WOJEWODA POZNAŃSKIDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 UG/PP/8331/169/2002 29-07-2002 WÓJT GMINY GNIEZNODecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 UG/PP/7331/83/98 13-08-1998 WÓJT GMINY GNIEZNODecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB.7355/82/5579m. 05-09-1993 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W GNIEŹNIE

Pozwolenie na budowę

 13 PINB.7353/394-2/149/g

m.Gn./04

18-03-2004 POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 14 St.Gn.OS 7610/50/2005 20-05-2002 STAROSTA GNIEŹNIEŃSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 SR.Ko-8.6617-19/03 29-12-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKI wyznaczony rok dostosowania:

2006

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 DSR-II-2.7241.1.10.2015 

ze zm.

06-08-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

2025

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR-II-2.7241.23.2015 12-06-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-18/10 11-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.12.2012 22-01-2013 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-VI-7241.3.2012 07-05-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.26.2015 29-09-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR-II-2.7222.50.2017 19-09-2017 Marszałek Województwa obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-27/08 06-03-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

06-03-2009

obowiązuje do:

19-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.II.2.7222.39.2013 13-06-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

13-06-2013

obowiązuje do:

19-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.65.2015 02-12-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

02-12-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-114/09 22-03-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

22-03-2010

obowiązuje do:

19-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 DSR-II-2.7222.16.2015 13-08-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

13-08-2015

obowiązuje do:

19-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.50.2016 08-02-2017 Marszałek Województwa obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7222.47.2012 16-05-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

16-05-2012

obowiązuje do:

19-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.VI-1.6600-68/06 19-10-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

19-10-2007

obowiązuje do:

19-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-II-2.7222.50.2017 19-09-2017 Marszałek Województwa obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.VI-1.6600-68/06 19-10-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

19-10-2007

obowiązuje do:

19-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.47.2012 16-05-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

16-05-2012

obowiązuje do:

19-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.50.2016 08-02-2017 Marszałek Województwa obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-114/09 22-03-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

22-03-2010

obowiązuje do:

19-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.65.2015 02-12-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

02-12-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR-II-2.7222.16.2015 13-08-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

13-08-2015

obowiązuje do:

19-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DS.II.2.7222.39.2013 13-06-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

13-06-2013

obowiązuje do:

19-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-27/08 06-03-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

06-03-2009

obowiązuje do:

19-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  824 900,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 594 637,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  65 400,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5 M, K=1x10^-9

Mata bentonitowa o gęstości 5000g/m@ oraz geowłóknina polipropylenowa ułożona na folii - 400 g/m2 0,5 m warstwy 

drenażowej ma dnie i skarpach o wartości k>1x10-4 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD 2 mm dładka w dnie i fakturowana na skarpach

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5 MIĄŻSZOŚCI, K>1X10-&#8308;

4927



PCV ŚR. 200

kolektory (materiał, średnica)

1% kierunek sływu w kierunku zbieracza odcieków (spadek na osi wschód-zachód)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

DWA ROWY OPASKOWE NA WODY ODCIEKOWE SPŁYWOWE

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1 ZBIORNIK NA ODCIEKI Z DRENAŻU NADFOLIOWEGO, WYBETONOWANY, ZABEZPIECZONY FOLIA PEHD, 

OGRODZONY, EWAPORACYJNY O POJ. 1000 M3, 

1 ZBIORNIK NA ODCIEKI Z DRENAŻU NADFOLIOWEGO, WYBETONOWANY, ZABEZPIECZONY FOLIA PEHD, 

OGRODZONY, EWAPORACYJNY O POJ. 3000 M3,

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Tak-recyrkulowanie na kwaterę składowania

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Zużyte opony160103

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

Zużyte opony160103  96,3000 budowa skarp

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  742,4000 Warstwy izolacyjne

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  513,6000 do budowy tymczasowych dróg dojazdowych

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  305,8000 budowa skarp

Gruz ceglany170102  2,9000 budowa skarp

Gruz ceglany170102  60,2000 Warstwy izolacyjne

Gruz ceglany170102  10,8000 do budowy tymczasowych dróg dojazdowych

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  7,0000 budowa skarp

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  11,3000 do budowy tymczasowych dróg dojazdowych

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  48,8000 Warstwy izolacyjne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  60,6000 do budowy tymczasowych dróg dojazdowych

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  66,3000 budowa skarp
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  134,9000 Warstwy izolacyjne

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  637 518,33

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  18 848,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  7 998,8000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  28,0200

Nazwa składowiska odpadów GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW W KOTLINIE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. TWARDOWSKA 9, 

63-220 KOTLIN

2

Gmina Kotlin

Powiat Powiat jarociński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 000538490

Nip 6171104695

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 3, 

63-220 KOTLIN

URZĄD GMINY KOTLIN

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 RG/VB-7330-14/95 17-05-1995 WÓJT GMINY KOTLINDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 BŚ.7351-373/10 08-11-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 12 NB 7351-242/95 30-06-1995 URZAD REJONOWY W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 13 NB-7351/1/17/UŻ/95 21-12-1995 URZAD REJONOWY W 

JAROCINIE

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.7630-4/02 01-02-2002 STAROSTA JAROCIŃSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 BŚ.6237.2.2012.PR 31-07-2012 Starostwo Powiatowe w Jarocinie wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR-II-7241.1.7.2013 25-07-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-06-2013

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7241.12.2013 25-07-2013 Marszałek Województwa 

wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.7630-2/03 25-03-2003 STAROSTA JAROCIŃSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 BŚ.7644-8-5/10 11-06-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 BŚ.7644-3-7/09 26-10-2009 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 BI.E-RP.7644-3-3/06 06-07-2006 STROSTA JAROCIŃSKI obowiązuje od:

06-07-2006

obowiązuje do:

06-07-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  25 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 23 047,84

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  7 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

GRUNT O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEPUSZCZALNOŚCI

ZE WZGLĘDU NA DOŚĆ WYSOKO WYSTĘPUJĄCY POZIOM WÓD GRUNTOWYCH WYKONANO DRENAŻ 

PODFOLIOWY I WYNIESIENIE DNA DO RZĘDNEJ OK. 120M N.P.M., A WODY Z DRENAŻU JAKO WODY CZYSTE 

ODPROWADZONO DO ROWU MELIORACYJNEGO I DALEJ DO RZEKI KOTLINKA

WARSTWA WSPORCZA DRENAŻU Z PIASKU O GR. 0,3 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PCV GRUBOŚĆ 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

DRENAŻ POWIERZCHNIOWY Z PIASKU O GR. 0,35 m

DRENAŻ NADFOLIOWY Z RUR PCV PERFOROWANYCH PRODUKCJI FIŃSKIEJ FIRMY DUO O ŚREDNICY 117/100 I 

SPADKU 0,5 DO 1 % W PEŁNEJ OBSYPCE ŻWIROWEJ

kolektory (materiał, średnica)

NASYP ZIEMNY  O KORONIE SZR. 3,0 m Z NACHYLENIEM SKARP OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ 1:2 OD STRONY 

WEWNĘTRZNEJ 1:3

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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NIE

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ZBIORNIK ODCIEKÓW O POJEMNOŚCI 1,9 m^3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

materiał izolacyjny o grubości 15 cm, w skład którego wchodzą nieaktywne materiały przyjmowane na składowisko

rodzaj materiału
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Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  5 761,96
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Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzciance1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Wieleńska , 

64-980 Trzcianka

2

Gmina Trzcianka - miasto

Powiat Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570020320

Nip 7631867781

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Żeromskiego 15, 

64-980 TRZCIANKA

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 22 DSR-II-2.7241.1.26.2014 09-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
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 23 DSR-II-2.7241.33.2014 09-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR.II.2.7244.23.2015 20-03-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

20-03-2015

obowiązuje do:

30-09-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  143 367,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 139 969,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  17 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana z PEHD o grubości 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Miąższość - 0,5 m, Współczynnik filtracji - brak danych

typ TUPLA-JUSSI 200/176

kolektory (materiał, średnica)

1-3% w kierunku linii drenów

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1078

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Uwilgotnienie masy składowanych odpadów

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

grunt

rodzaj materiału
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Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  78 723,05

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Wysoczka1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Wysoczka, Buk

2

Gmina Buk - obszar wiejski

Powiat Powiat poznański

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 302305533

Nip 7773229576

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Przemysłowa 10, Buk

Zakład Gospodarki Komunalnej

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7331/9/93 19-05-1993 Bustmistrz MiGDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB-X-7351/17/37/93 08-06-1994 Kieronik Urzędu RejonowegoPozwolenie na budowę

 13 NB-VIII7357/17/19/96 20-02-1996 Kieronik Urzędu RejonowegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.VIII-7648-7/02 07-02-2002 Starosta PoznańskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 15 WS.IX.7648-41/03 24-12-2003 Starosta Poznański wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 DSR.IV.7662-30/10 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR.IV.7662-30/10 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.IV.7623.106/10 06-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.119.2014 04-02-2015 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  91 279,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 80 579,76

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  13 666,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PEHD gr. 1,5 mm, Folia PEHD gr. 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

ujęcie grawitacyjne

brak

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

o pojemności 192,11 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozdeszczowanie na kwaterze

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia, gruz

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  190,3000 budowa warstw izolacyjnych, budowa dróg dojazdowych

Gruz ceglany170102  40,0000 budowa warstw izolacyjnych, budowa dróg dojazdowych

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  458,4600 budowa warstw izolacyjnych, budowa dróg dojazdowych

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  749,5600 budowa okrywy rekultywacyjnej

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  80,0000 budowa warstw izolacyjnych

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  80 069,06

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  33,5800

Zawartość piaskowników190802  21,3000
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Nazwa składowiska odpadów ELŻBIETOWO1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

ELŻBIETÓW, 

2

Gmina Nowe Miasto nad Wartą

Powiat Powiat średzki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 631258201

Nip 7861623752

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. POZNAŃSKA 14, 

63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GBGG-B6733/14/91 24-12-1991 URZĄD REJONOWY W ŚRODZIE 

WLKP.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 733/14/91 24-12-1991 WÓJT GMINY NOWE MIASTO 

NAD WARTĄ

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NBN 7351/63/91 27-12-1991 URZĄD REJONOWY W ŚRODZIE 

WLKP.

Pozwolenie na budowę

 14 OS-7647/16/2003 STAROSTA ŚREDZKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 15 OS-7647/10/2003 30-12-2003 STAROSTA ŚREDZKI wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OS.7647-2/10 29-06-2010 STAROSTA ŚREDZKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 DSR-II-2.7241.1.35.2016 18-01-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR-II-2.7241.1.25.2013 27-11-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  12 460,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 12 460,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

GEOMEMBRANA PCV

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY

RURY PERFORACYJNE PCV 80 mm

kolektory (materiał, średnica)

WZDŁUŻ KOLEKTORÓW 0.55%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

NIE

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1,5

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  70,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

PIASEK

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

nie

nie

nie

nie
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kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Gminne Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Starczanowo, 

62-330 Nekla

2

Gmina Nekla

Powiat Powiat wrzesiński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 631258098

Nip 7891721548

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Chopina 10, 

62-330 Nekla

GMINA NEKLA

Decyzje
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Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7332/49/98 01-07-1998 Starosta WrzesińskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 7351/44/GN/00 20-07-2000 Starosta WrzesińskiPozwolenie na budowę

 13 11/2002 01-03-2002 Starosta WrzesińskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 19 WB.6237.2.2012 06-09-2012 Starosta Wrzesiński wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 WR-7636-2/10 11-06-2010 Starosta WrzesińskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  42 800,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 34 999,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zbiornik bezodpływowy

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie
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Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

4952



kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

POŚREDNIK, 

62-865 

2

Gmina Szczytniki

Powiat Powiat kaliski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 000551906

Nip 9680012922

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

139, 

62-865 SZCZYTNIKI

URZĄD GMINY W SZCZYTNIKACH

Decyzje
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Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 OSG.7530/14/96 27-02-1996 URZĄD WOJEWÓDZKI W 

KALISZU

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 BWA.7331/162/96/97 24-02-1997 URZĄD GMINY SZCZYTNIKIDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB.7531/710/97/98 10-09-1997 URZĄD REJONOWY W KALISZUPozwolenie na budowę

 13 NB.7531/710/97/98 31-12-1998 URZĄD REJONOWY W KALISZUPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.7645-6/02 STAROSTWO POWIATOWE W 

KALISZU

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OŚ.7644-1/03 23-12-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

KALISZU

wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 17 OŚ.7644-1/03 23-12-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

KALISZU

wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OS.7645-3/10 13-12-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

KALISZU

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

21-09-2011

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS.7645-4/03 28-02-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

KALISZU

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  89 911,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

DRENY TYPY POLIPYPE śr. 180mm, dł. 39m, sączki 0,8m

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ZBIORNIK OCIEKÓW

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

DO ZRASZANIA ODPADÓW NA SKŁADOWISKU

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie
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z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  2,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

PIASEK

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie
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gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDOWY,REMONTU I DEMONTAŻU OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ INFR. DROGOWEJ

1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. SULAŃSKA 11, 

62-510 KONIN

2

Gmina M. Konin

Powiat Powiat m.Konin

3

4
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Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 310335806

Nip 6652223120

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Sulańska 11, 

62-510 Konin

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 RO.7624-40/05 19-12-2005 PREZYDENT MIASTA KONINADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UA.7353-180/06 06-07-2006 PREZYDENT MAISTA KONINAPozwolenie na budowę

 12 UA.7353-73/06 25-04-2006 PREZYDENT MAISTA KONINAPozwolenie na budowę

 13 NR PINB 7355-3/2/07 12-02-2007 POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 SR.V-2.6623-14/06 30-01-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-40/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.24.2014 29-09-2014 Marszałek województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR.VI.7222.120.2014 25-02-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-02-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.II-11.6600-62/06 01-02-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

02-02-2007

obowiązuje do:

31-01-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.14.2011 25-10-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

25-10-2011

obowiązuje do:

31-01-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  125 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 78 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ZIEMIA

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne nie
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konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1,7000 droga technologiczna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  79 793,45

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4961



Materiały izolacyjne zawierające azbest170601  6,4800

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  11 078,6170

Nazwa składowiska odpadów MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MATEUSZEWIE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

MATEUSZEWO, 

2

Gmina Śrem - obszar wiejski

Powiat Powiat śremski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 630701338

Nip 7850002615

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. PARKOWA 6, 

63-100 ŚREM

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZK. SP. Z O.O. W ŚREMIE

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 BP.8330-218/343/96 17-09-1996 URZĄD MIEJSKI W SREMIEDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB7351-453/Ś-351-96 21-10-1996 URZĄD MIEJSKI W SREMIEPozwolenie na budowę

 14 ZPO/409/2002 STAROSTWO POWIATOWE W 

ŚREMIE

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 23 DSR.VI.7662-6/10 10-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 SR.II-9-6621-18/03 05-12-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

05-12-2003

obowiązuje do:

05-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.II-9.6621-11/04 30-09-2004 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

30-09-2004

obowiązuje do:

05-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.V-2.6621-10/07 06-04-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

06-04-2007

obowiązuje do:

05-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.II-11.6621-18/06 22-09-2006 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

22-09-2006

obowiązuje do:

05-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.VI.7623-111/10 10-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

10-12-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.83.2014 23-12-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.VI-4.6600-72/07 19-12-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

19-12-2007

obowiązuje do:

10-12-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-23/08 17-12-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

17-12-2009

obowiązuje do:

10-12-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0
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Pojemność całkowita [m3]32  167 400,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 105 164,56

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  23 353,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

KWATERA NR 2 - FOLIA PEHD 2,0mm

KWATERA NR 3 - FOLIA PEHD 2,0mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,4m

>10m/d

PEHD SRED. 117/100 mm

kolektory (materiał, średnica)

0,5%

1,0%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

NIE

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

7264

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak
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ZAWRACANIE NA KWATERĘ

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ODPADY; GRUNT MINERALNY

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  22,8200 Okrywa rekultywacyjna

4966



Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 772,2600 Warstwy izolacyjne

Gruz ceglany170102  734,4000 Warstwy izolacyjne

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  104,5800 Warstwy izolacyjne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  370,3400 Warstwy izolacyjne

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  926,6400 Warstwy izolacyjne

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  26 308,63

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  84,2600

Zawartość piaskowników190802  136,4800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  366,2200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  497,1400

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  11,8200

Odpady wielkogabarytowe200307  105,5400

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W SMOGULCU1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów , 

SMOGULEC, 

62-130 GOŁAŃCZ

2

Gmina Gołańcz - obszar wiejski

Powiat Powiat wągrowiecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570010617

Nip 7660013432

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. LIPOWA 5, 

62-130 GOŁAŃCZ

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 BUD 7350/13/96/97 01-09-1997 BURMISTRZ MIASTA I GMINY W 

GOŁAŃCZY

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.7351-356/10 08-07-2010 STAROSTA WĄGROWIECKIPozwolenie na budowę

 12 GP7351/356/97/WC 22-10-1997 URZĄD REJONOWY W 

WĄGROWCU

Pozwolenie na budowę

 13 AB7351/356/97/99 24-06-1999 STAROSTA WĄGROWIECKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 0S-7647/23/3/2002 07-05-2002 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OS-7647/39/2003 19-04-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

wyznaczony rok dostosowania:

2004

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 22 DSR-II-2.7241.1.27.2013 15-11-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-09-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 DSR-II-2.7241.1.27.2013 17-09-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-09-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS-7647/39/2003 20-05-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-7647/39/2003 30-12-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.31.2013 11-10-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-7647/39/2003 19-12-2008 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-7647/39/2003 15-09-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS 7647/39/2003 19-04-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS-7647-14/05 22-02-2005 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

obowiązuje od:

22-02-2005

obowiązuje do:

31-01-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS-7647-14/05 13-12-2006 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

obowiązuje od:

13-12-2006

obowiązuje do:

31-01-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.6233.25.2016.OS3 24-10-2016 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu obowiązuje od:

24-10-2016

obowiązuje do:

31-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS-7647/39/2003 24-05-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

obowiązuje od:

24-05-2010

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 OS-7647/39/2003 18-12-2008 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

obowiązuje od:

18-12-2008

obowiązuje do:

31-01-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  71 400,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 71 027,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  7 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

HDPE 2MM FOLIA

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

ŻWIR 16/32 MM

RURY HDPE 200MM

kolektory (materiał, średnica)

0,005%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

NIE

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

229 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

4971



rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  12 786,77

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH "ORLI STAW"1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. ORLI STAW 2, 

PRAZUCHY NOWE, 

62-834 CEKÓW

2

Gmina Ceków-Kolonia

Powiat Powiat kaliski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250810478

Nip 6181844896

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. PLAC ŚW. JÓZEFA 5, 

62-800 KALISZ

ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UG.7332/31/00 16-08-2000 URZAD GMINY CEKÓW KOLONIADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 UG.7332/42/99 30-12-1999 URZĄD GMINY CEKÓWKOLONIADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB.7351/922/2000 18-12-2000 STAROSTWO POWIATOWE W 

KALISZU

Pozwolenie na budowę

 12 AB.7351-225/02 09-05-2002 STAROSTWO POWIATOWE W 

KALISZU

Pozwolenie na budowę

 13 Nr 162/2015 12-10-2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Kaliszu

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 NB.7353-18/2006 12-10-2006 PAŃSTWOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO W 

KALISZU

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 NR 162/2015 NOWA 

EKSPLOATOWANA

15-09-2015 STAROTA kALISKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 DSR-II-2.7241.1.7.2015 30-07-2015 Marszałek Woj. Wlkp. wyznaczony rok zamknięcia:

2015

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

10-10-2015

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7241.15.2016 16-09-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR.KA-3.6621-2/06 30-08-2006 WOJEWODA WLKP.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.12.2014 24-07-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.27.2015 30-09-2015 Marszałek Woj. Wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-26/10 07-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR-II-2.7222.15.2016 30-05-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-05-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.40.2018 30-08-2018 Marszałek Wojeówdztwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-08-2018

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.KA-2.6600-1/06 31-05-2007 WOJEWODA WLKP. obowiązuje od:

31-05-2007

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.84.2016 06-12-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

06-12-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.KA-2.6600-1/06 23-10-2006 WOJEWODA WLKP. obowiązuje od:

23-10-2006

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.92.2014 30-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 SR.KA-3.6600-1/06 26-01-2007 WOJEWODA WLKP. 

SPROSTOWANIE

obowiązuje od:

26-01-2007

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-87/10 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

20-10-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.75.2017 16-01-2018 Marszałek Wojeówdztwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

16-01-2018

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.13.2015 09-09-2015 Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

09-09-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  1 609 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 299 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  106 840,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

WARSTWA MINERALNA Z 2 WARSTW IŁÓW O GRUBOŚCI 30 CM ODPAOWIEDNIO ZAGĘSZCZONYCH kw nr 1

Warstwa gruntu nieprzepuszczalnego - o5 m kw. nr 2

WARSTWA MINERALNA Z 2 WARSTW IŁÓW O GRUBOŚCI 30 CM ODPAOWIEDNIO ZAGĘSZCZONYCH

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

NA USZCZELNIENIU MINERALNYM UŁOZONO FOLIĘ PEHD 2,5 MM. GEOMEMBRANA ZABEZPIECZONA JEST 

GEOWŁÓKNINĄ PRZED MECHANICZNYM USZKODZENIEM FOLLI CHRONI OPRÓCZ GEOWLÓKNINY WARSTWA 

ŻWIRY PŁUKANEGO O GRANULACJI 8-16 MM O GRUBOSCI 0,4M - kw. nr 1

na uszczelnieniu mineralnym ułożono geomembrane - folie pehd o grubości 2mm, geomembrana zabezpieczona jest 

geowłókniną

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

TAK

RURY PEHD

kolektory (materiał, średnica)

SPADEK PODŁUZNY DRENAŻU ODCIEKÓW WYNOSI 1,1 % ODCIEKI ODPROWADZANE SĄ DO ZBIORNIKA 

ŻELBETOWEGO O POJ. 450 M3 SKĄD SĄ WYKORZYSTYWANE DO ROZDESZCZOWANIA W OKRESIE LETNIM LUB 

WYWOZONE DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. W 2011 DO OCZYSZCZLNI WYWIEZIONO 5270m3 ODCIEKU A OKRESIE 

LETNIM ROZDESZCZONO 837m3 dot. kw nr 1

wody odciekowe odprowadzane są poprzez drenaż odcieków do zbiornika odcieków o pojemności 1550 m3 skąd są 

wykorzystywane do rozdeszczowywania w okresie letnim lub wywożone do oczyszczalni scieków kw nr 2

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

NIE

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ŻELBETONOWY O POJ 450 M3

zbiornik na odcieki o pojemności 1550 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ROZDESZCZOWYWANIE w okresie letnim

nie

tak

NIE

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

tak

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  2,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ODPADY (GRUZ, ZIEMIA, PIASEK); PŁYTY BETONOWE - W ROKU 2011 KUPIONO 140 SZT. PŁYT O WYMIARACH 

3000mmx1500mm

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

tak

tak

tak

tak

nie

4977



wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 724,7000 warstwa izolacyjna na składowisku lub do budowy tymczasowych 

dróg na składowisku

Gruz ceglany170102  1 206,7000 warstwa izolacyjna na składowisku lub do budowy tymczasowych 

dróg na składowisku

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  22,4400 warstwa izolacyjna na składowisku lub do budowy tymczasowych 

dróg na składowisku

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 809,0320 warstwa izolacyjna na składowisku lub do budowy tymczasowych 

dróg na składowisku

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  43,6800 okrywa rekultywacyjna (biologiczna) eksploatowanego składowiska

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 018,0000 okrywa biologiczna kw nr 1

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  12,4800 warstwa izolacyjna na składowisku

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  336 725,64

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  33 467,0000

Zawartość piaskowników190802  378,9400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  16 729,7600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  119,0600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  465,9000  0,0000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - MIATY1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Miaty, 

2

Gmina Trzemeszno - obszar wiejski

Powiat Powiat gnieźnieński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 302744468

Nip 7842492125

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. 1-go Maja 21, 

62-240 Trzemeszno

REMONDIS AQUA TRZEMESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 TNR 7331/2002 13-05-2002 Burmistrz MiG TrzemesznoDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 L II/313/2006 16-02-2006 Rada Miejska w TrzemesznieDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB 7351/1797/99 15-07-2002 Starosta GnieźnieńskiPozwolenie na budowę

 13 SOA.7353/922-2/1/42 17-12-2007 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Gnieźnie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 DSR-II-2.7241.1.7.2017 20-07-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7241.12.2017 20-09-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-47/10 30-07-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.36.2014 22-01-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR.VI.7623-181/10 25-03-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-03-2013

obowiązuje do:

24-03-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.45.2017 25-03-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-03-2013

obowiązuje do:

24-03-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.18.2013 04-07-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

04-07-2013

obowiązuje do:

24-03-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.VI.7623-181/10 25-03-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-03-2013

obowiązuje do:

24-03-2023

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR-II-2.7222.18.2013 04-07-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

04-07-2013

obowiązuje do:

24-03-2023

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  97 330,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 47 701,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  35 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana PEHD 2,5 mm oraz mata bentonitowa gr. 20 cm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PCV średn. 100

kolektory (materiał, średnica)

3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiorni bezodpływowy 235 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie (ale do zraszania składowanych odpadów)

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

 20 02 02 - gleba, ziemia w tym kamienie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  308,0000 rekultywacja

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  53 784,70

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  28,0000

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW PALENISKOWYCH O/GOSŁAWICE Z ODPAROWALNIKIEM LINOWIEC1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

WOLA ŁASZCZOWA, WIERUSZEW, MALINIEC,, 

2

Gmina M. Konin

Powiat Powiat m.Konin

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 310186795

Nip 6650001645

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. KAZIMIERSKA 45, 

62-510 KONIN

ZE PAK S.A. ELEKTROWNIA PĄTNÓW -KONIN

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GKP-B/600/39/74 02-05-1974 URZĄD MIASTA I POWIATU W 

KONINIE

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 RLSW-IV-0510/A-12/1/7

5

18-04-1975 URZĄD WOJEWÓDZKI W 

POZNANIU

Pozwolenie na budowę

 13 OS.III.7635-2b-18/93 27-07-1993 URZĄD WOJEWÓDZKI W 

KONINIE

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 14 OS.Ko.II.6623-4/02 12-02-2002 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 DSR-II-2.7241.1.11.2014 29-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-12-2013

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7222.38.2014 29-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7241.18.2011 27-01-2012 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Sr.Ko.II-3-6623-15/02 30-12-2002 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-45/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 SR.VII-3.6600-73/07 12-10-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

12-10-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.IV-5.6600-135/07 19-12-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

19-12-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-34/08 30-12-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIGO

obowiązuje od:

30-12-2009

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-VI-7222.1.2011.MA 24-02-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIGO

obowiązuje od:

24-02-2011

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-114/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 SR.Ko-2.6600-4/06 28-04-2006 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

28-04-2006

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-VI-7222.1.2011.MA 24-02-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIGO

obowiązuje od:

24-02-2011

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI-.7222.41.2013 31-01-2014 Marszałek Woj. wlkp. obowiązuje od:

31-01-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-34/08 30-12-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIGO

obowiązuje od:

30-12-2009

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.IV-5.6600-135/07 19-12-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

19-12-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II--1.7222.151.2015 03-02-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

03-02-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI-7222.59.2012 31-05-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

31-05-2012

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-114/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II--2.7241.144.2014 21-08-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

21-08-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI-7222.41.2013 31-01-2014 Marszałek województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

31-01-2014

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II--1.7222.151.2015 18-01-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

18-01-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR-II-2.7222.141.2014 17-07-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

17-07-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II--1.7222.144.2015 27-04-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

27-04-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI-7222.22.2012 17-05-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

17-05-2012

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.11.2017 21-04-2017 Marszałek województwa 

wielkopolskiego

obowiązuje od:

21-04-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-1.7222.151.2015 30-12-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-12-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.Ko-2.6600-4/06 28-04-2006 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

28-04-2006

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-1.7222.304.2014 30-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.VII-3.6600-73/07 12-10-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

12-10-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  46 500 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 37 323 912,90
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 851 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

WARSTWA SCEMENTOWANYCH POPIOŁÓW

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

RÓW OPASKOWY WOKÓŁ ODPAROWALNIKA LINOWIEC

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

WODY OPADOWE I ODCIEKI KIEROWANE SĄ NA ODPAROWALNIK LINOWIEC MOGĄCY MAKSYMALNIE 

JEDNORAZOWO POMIEŚCIĆ 402500,00m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  37 323 912,90

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  247 421,6000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Kłodzie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

64-930 Kłoda

2

Gmina Szydłowo3
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Powiat Powiat pilski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570302283

Nip 7641796232

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Łączna 4a, 

64-920 Piła

Altvater Pila Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7474/151/78 02-06-1978 Wojewódzki Zarząd Rozbudowy 

Miast i Osiedli Wiejskich

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 UG-7331/63/04 02-02-2005 Wójt Gminy SzydłowoDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 288 AB.III.7351/33/5/05 05-04-2005 Starosta PilskiPozwolenie na budowę

 12 AB.II.7351-41/10 10-06-2010 Starosta PilskiPozwolenie na budowę

 13 PINB-II-7114/68/09 19-03-2009 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 SR.I.7647-prz/1/2002 07-03-2002 Starosta PilskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 DSR-II-2.7241.25.2015 22-09-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.20.2016 25-01-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.23.2017 12-12-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-8/08 09-12-2008 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 23 DSR.VI.7662-1/09 16-04-2009 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-68/10 08-03-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-12/10 01-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.13.2015 16-03-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.14.2017 29-08-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR-II-2.7222.76.2017 31-01-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-210/10 01-09-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.30.2014 04-09-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-11/09 31-05-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.60.2016 31-10-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.121.2014 25-02-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-II-2.7222.12.2014 25-02-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-11/09 31-05-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.60.2016 31-10-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR-II-2.7222.76.2017 31-01-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-210/10 01-09-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.30.2014 04-09-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  1 039 600,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 637 194,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  197 844,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Bariera ilasta grubość 0,5 m (współczynnik filtracji 1x10-9 m/s)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Izolacja syntetyczna Folia PEHD o grubości 2,00 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

m=2 do 12 m

k=0,0043 m/dobę

z rur PEHD 200/176

kolektory (materiał, średnica)
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3,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rowy opaskowe RO-1 i RO-2 o łącznej długości 1,115 m (typu skarpowego)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik otwarty odcieków V-700 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

recyrkulacja na sektory składowania

nie

tak

NIE

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak
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Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

gruz, ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Zużyte opony160103  110,4400 budowa skarp i obwałowań

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 195,4400 warstwy izolacyjne

Gruz ceglany170102  499,8800 warstwy izolacyjne

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  497,4200 warstwy izolacyjne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 198,1600 warstwy izolacyjne

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  250,0000 budowa skarp i obwałowań

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  775,4200 warstwy izolacyjne

Osady z klarowania wody190902  63,1800 budowa skarp i obwałowań

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  630 432,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Wybrakowane wyroby101382  2,0800

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  10,7400
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Inne niewymienione odpady170182  6,2000

Szkło170202  15,8400

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  41,4400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

170904  998,0000

Inne niewymienione odpady190599  1 999,9400

Skratki190801  389,9900

Zawartość piaskowników190802  514,5400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  10 927,4600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 314,2600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  708,4600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  263,0200  263,0200

Odpady wielkogabarytowe200307  1 999,9400

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  150,0000

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW W WITASZYCZKACH kw nr 31

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 1A, 

WITASZYCZKI, 

63-200 JAROCIN

2

Gmina Jarocin - obszar wiejski

Powiat Powiat jarociński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

3

4

5
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Regon 251580939

Nip 6172054982

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

1A, 

WITASZYCZKI, 

63-200 JAROCIN

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI W JAROCINIE SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 BŚ.6740.1.565.2011.ŁA 18-08-2011 Starostwo Powiatowe w JarociniePozwolenie na budowę

 12 BI-Al.7351-746/06 15-09-2006 Starostwo Powiatowe w JarociniePozwolenie na budowę

 12 BŚ.7351-963/09 18-01-2010 Starostwo Powiatowe w JarociniePozwolenie na budowę

 12 BŚ.6740.1.588.2011.ŁA 19-08-2011 Starostwo Powiatowe w JarociniePozwolenie na budowę

 12 BŚ.7351-372/10 12-08-2010 Starostwo Powiatowe w JarociniePozwolenie na budowę

 12 BŚ.7351-705/09 07-10-2009 Starostwo Powiatowe w JarociniePozwolenie na budowę

 12 BŚ.6740.1.279.2011.ŁA 18-08-2011 Starostwo Powiatowe w JarociniePozwolenie na budowę

 13 PINB-7353/217/2011 09-11-2011 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Jarocinie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 DSR-II-2.7241.4.2014 17-03-2014 Marszałe Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR-II-2.7222.118.2014 30-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI.7222.26.2012 25-03-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-03-2013

obowiązuje do:

24-03-2023

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  250 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 141 478,20

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  21,20

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

glina piaszczysta K=1,0x10-7 m/s

pospółka ułozona na geowłókninie k.10m/d

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geomembrana pehd 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

k.10 m/d

rury pcv kis 0,025 śred 200 mm i 160 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

10500

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozprowadzane po kwaterze

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne nie
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konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 741,2400 warstwa izolacyjna

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 878,6400 tymczasowe drogi dojazdowe na składowisku

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  729,1800 tymczasowe drogi dojazdowe na składowisku

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  47,3600 tymczasowe drogi dojazdowe na składowisku

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  111 850,92

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpadowa papa170380  32,9200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

170904  491,1600

Inne niewymienione odpady190599  14 077,4900

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  117,3600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  272,3800

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  487,5000

Nazwa składowiska odpadów GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

PIERUCHY, 

63-304 CZERMIN

2

Gmina Czermin

Powiat Powiat pleszewski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250444387

Nip 6171010847

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

1B, 

63-304 CZERMIN

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERMINIE

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UG/WZ I ZTZ/96 15-01-1996 URZĄD GMINY W CZERMINIEDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 UG/WZ I  ZTZ/96 15-01-1996 URZĄD GMINY W CZERMINIEDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB-7351/11/96/CZ 29-04-1996 URZĄD REJONOWY W 

PLESZEWIE

Pozwolenie na budowę

 13 NB-7351/20/97/CZ 29-08-1997 URZĄD REJONOWY W 

PLESZEWIE

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OSO7630/2/02 22-02-2002 STAROSTWO POWIATOWE W 

PLESZEWIE

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OSO764/4/03 31-12-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

PLESZEWIE

wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 17 OSO764/4/03 31-12-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

PLESZEWIE

wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 DSR-II-2.7241.1.6.2013 24-07-2013 Marszałek Województwa 

wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

21-06-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OSO7643/2/10 11-06-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

PLESZEWIE

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OSO7647/21/10 11-06-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

PLESZEWIE

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

11-06-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  19 600,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 14 349,47

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 850,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD GRUBOŚĆ2MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

RURY DUO 114/100 ZNIR 16/32 40 CM KDZ 0,0027 M2/S

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

227

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie

5004



wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ZRASZANIE ZŁOŻA SKŁADOWISKA

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

nie
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów stałych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Orla, 

63-720 

2

Gmina Koźmin Wielkopolski - obszar wiejski

Powiat Powiat krotoszyński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250854748

Nip 6211693440

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Stary Rynek 11, 

Koźmin Wielkopolski, 

63-720 

Gmina Koźmin Wielkopolski

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN-833/70/94 25-04-1994 Urząd Miasta i GminyDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB-7350+7351/P-21/94 16-05-2019 Urząd Rejonowy w KrotoszyniePozwolenie na budowę

 13 NB-7351/21/94/95/P 14-07-1995 Urząd Rejonowy w KrotoszyniePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.-7634/1/2002 20-03-2002 Starostwo POwiatow w KrotoszynieDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 15 OŚ-7634/4/2003 31-12-2003 Starosta Krotoszyński wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OŚ-7668/07/10 03-12-2010 Starosta Krotoszyński wyznaczony rok zamknięcia:

2015

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OŚ-7634/7/2002 21-10-2002 Starosta KrotoszyńskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OŚ-7632/7636/65/13/200

3

19-08-2003 Starosta Krotoszyński obowiązuje od:

03-09-2003

obowiązuje do:

31-08-2010

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OŚ-7632/7636/65/26/200

2/2003

07-03-2000 Starosta Krotoszyński obowiązuje od:

24-03-2003

obowiązuje do:

30-03-2010

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Oś-7661/04/10 26-05-2010 Starosta Krotoszyński obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

14-05-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OŚ.6233.16.2017 01-06-2017 Starosta Krotoszyński obowiązuje od:

16-06-2017

obowiązuje do:

31-12-2022

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  110 700,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 108 748,66

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  9 400,00

35 Uszczelnienie tak

5008



naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

folia PEHD, gr. 2,0 mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

dno kwatery - spadek 0,5% wzdłuż drenów i 2% w kierunku poprzecznym do drenów

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

162 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

tak

nie
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  5,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  22 370,3000 Rekultywacja składowiska (wykonanie warstwy biologicznej)

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  23 237,07

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW M. POZNANIA1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. METEORYTOWA 1, 

62-002 SUCHY LAS

2

Gmina Suchy Las

Powiat Powiat poznański

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

3

4

5
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Regon 632192131

Nip 7811095825

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. MARCINKOWSKIEGO 11, 

61-827 POZNAŃ

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN 8380/132/84 14-11-1984 Urząd WojewódzkiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 BK.I.8334/19/91 10-09-1991 Wójt Gminy Suchy LasDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 PK-7331/9/93 22-06-1993 Wójt Gminy Suchy LasDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 GPU-A.6733.1.15.2014 16-02-2015 WÓJT GMINY SUCHY LASDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 B-73311/12-4/2006 27-09-2006 Wójt Gminy Suchy LasDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 UAN-II-8386/240/88 25-05-1988 Wojewoda WielkopolskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB.6740.2.39.2015.VII 17-03-2015 STAROSTA POZNAŃSKIPozwolenie na budowę

 12 UAN8380/132/84 14-11-1984 Urząd WojewódzkiPozwolenie na budowę

 12 NB-XIV-7351/2/61/93 03-12-1993 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Poznaniu

Pozwolenie na budowę

 12 AB.VII.7351-2/100/10 25-05-2010 Starosta PoznańskiPozwolenie na budowę

 12 AB.VII.7351-2/152/10 25-05-2010 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Poznaniu

Pozwolenie na budowę

 12 NB-XIII-7351/2/38/96 15-03-1996 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Poznaniu

Pozwolenie na budowę

 12 AB.XIII.7351-2/31/07 26-02-2007 Starosta PoznańskiPozwolenie na budowę

 13 PINB-7353/2/114/07 15-10-2008 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 NB-XIII-737/2/23/97 27-01-1997 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Poznaniu

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 29-09-1986 Urząd WojewódzkiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/WIK/415/427/2015

/14628

02-10-2015 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 OS.VIII-7623/25/93 27-09-1993 Urząd WojewódzkiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.VII-7648-13/02 07-02-2002 Starosta PoznańskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 SR.II-2.6623-1/04 27-01-2004 Wojewoda Wielkopolski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 15 SR.II-9.6623-16/03 30-12-2003 Wojewoda Wielkopolski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 DSR.VI.7241.12.2011 30-11-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR.VI.7662-13/09 24-05-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

12-06-2010

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR.VI.7241.5.2011 27-05-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR-II-2.7241.1.5.2018 30-04-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 SR.II-2.6623-7/04 15-11-2004 Wojewoda Wielkopolski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 21 SR.II-11.6623-14/05 24-10-2005 Wojewoda Wielkopolski wyznaczony rok zamknięcia:

2006

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

03-06-2005

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR.II-2.7241.1.38.2016 13-02-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR.II-2.7241.1.10.2017 12-07-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR.VI.7241.1.2012 06-02-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-35/10 09-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.3.2018 05-02-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.19.2014 22-05-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR-II-2.7222.55.2015 30-11-2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-11-2016

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7222.96.2011 14-11-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

14-11-2011

obowiązuje do:

28-12-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7661-24/10 29-03-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

29-03-2011

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.III.7623-92/08 29-12-2009 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

29-12-2009

obowiązuje do:

28-12-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 DSR.VI.7623-81/10 09-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

09-06-2010

obowiązuje do:

28-12-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7245.145.2014 30-07-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-07-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7245.145.2014 25-08-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

25-08-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.15.2012 04-01-2013 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

04-01-2013

obowiązuje do:

28-12-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7661-24/10 19-01-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

19-01-2011

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.5.2018 06-04-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

06-04-2018

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.VI.7222.96.2011 14-11-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

14-11-2011

obowiązuje do:

28-12-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.55.2015 30-11-2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-11-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.5.2018 06-04-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

06-04-2018

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7245.145.2014 25-08-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

25-08-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-81/10 09-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

28-12-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR-II-2.7222.15.2012 04-01-2013 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

04-01-2013

obowiązuje do:

28-12-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7245.145.2014 30-07-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-07-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.III.7623-92/08 29-12-2009 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

28-12-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  7

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  5 990 830,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 5 122 666,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  116 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

MIĄŻSZOŚĆ:18 -50m

WSP. FILTRACJI:

k=2,3x10-7; 

k=2,3x10-8; 

k=6,9x10-10;

naturalne podłoże z gruntu gliniastego dogęszcxzone do głębokości 0,5 m, MIĄŻSZOŚĆ:0,5 m, współczynnik filtracji k<10-9

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

kwatera P-3- BENTOMATA O GRAM. 5000 g/m2 O WSPÓŁ. WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI < 1,5x10-11 m/s

- FOLIA USZCZEL. HDPE O GR. 2 mm; GŁADKA NA DNIE KWATERY, FAKTUROWANA OBUSTRONNIE NA SKARPACH 

WEWNĘTRZNYCH

KWATERA s-1 FOLIA PEHD O GRUBOŚCI 2 MM NA TO ZABEZPIEXCZENIE PRZED USZKODZENIAMI GEOWŁÓKNINA

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

ŻWIROWO-PIASZCZYSTA, MIĄŻSZOŚĆ 0,5m,  WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI; k>1*10-4 m/s

RURY PEHD śr. 200mm, śr. 250mm

kolektory (materiał, średnica)

NACHYLENIE WZDŁUZ KOLEKTORÓW: 0,83%-1%, W KIERUNKU KOLEKTORÓW: 2 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

NIE

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

CZASOWE GROMADZENIE W DWÓCH ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH; ZBIORNIK NR I: V=7300 m3; ZBIORNIK NR II: 

V=4900 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

RECYRKULACJA NA ZREKULTYWOWANE KWATERY, DLA UTRZYMANIA WILGOCI W ODPADACH, W CELU 

INICJOWANIA PROCESÓW FERMENTACYJNYCH

nie

tak

WŁASNA 

OCZYSZCZALNIA, 

OCZYSZCZANIE 

ODCIEKÓW O 

ODWRÓCONEJ 

OSMOZIE

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

tak

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

GRUZ, GLEBA I ZIEMIA, kompost nieodpowiadający wymaganiom

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)190503

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

nie

tak

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  90,5000 R5

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  6 319,7000 wykorzystywanie do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtu 

korony składowiska, wykonywanie warstwy izolacyjnej i budowy 

tymczasowych dróg dojazdowych

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,8000 R5

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,3000 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  16 601,1000 wykorzystywanie do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtu 

korony składowiska, wykonywanie warstwy izolacyjnej i budowy 

tymczasowych dróg dojazdowych

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  11 119,0000 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  83,9000 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Odpady wielkogabarytowe200307  8 196,9000 demontaż ręczny i mechaniczny

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  6 007 526,00
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Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  409,0000  0,0000

Inne niewymienione odpady170182  3 325,3000

Odpadowa papa170380  36,6000

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  7,4000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  1 725,8000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

170904  77 976,6800

Inne niewymienione odpady190999  65,8000  0,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  4 818,7260

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  946,3000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  594,3000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  133,6000  0,0000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  967,6400

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów , 

MIROSŁAW, 

64-850 

2

Gmina Ujście - obszar wiejski

Powiat Powiat pilski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570791253

Nip 7642612599

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 

64-850 UJŚCIE

GMINA UJŚCIE

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN 833/33/95 04-07-1995 BURMISTRZ GMINY I MIASTADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 GP-III-7351/241/95/CH 23-09-1995 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W CHODZIEŻY

Pozwolenie na budowę

 13 Pinb 4064/7114/312/04 31-12-2004 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR.I.7647-pn/5/2002 07-03-2002 Starosta PilskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR.I.7649/6/2003 30-12-2003 STAROSTA PILSKI wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 16 ŚR.I.7649/6/2003/2005 28-12-2005 STAROSTA PILSKI podstawa prawna:

ART. 155 K.P.A.

wyznaczony rok dostosowania:

2009

Czy decyzja o dostosowaniu została 

przedłużona?
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 22 DSR-II-2.7241.1.26.2013 05-12-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR-II-2.7241.30.2013 05-12-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR.I-7649/1/2003 14-05-2003 STAROSTA PILSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚR.IV.7649/1/4/09 19-10-2009 STAROSTA PILSKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  40 649,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 40 649,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

BRAK

40, GLINA

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

-

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,4 m
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sączki drenarskie 74-100 mm

kolektory (materiał, średnica)

ok. 2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK (RÓW OPASKOWY ZBIERAJACY WODY POWIERZCHNIOWE)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 15 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

UWILGOTNIENIE MASY ODPADÓW

nie

nie

NIE

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak
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Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  15 666,92

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów w ZZO Olszowa1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Bursztynowa 55, 

Olszowa, 

63-600 Kępno

2

Gmina Kępno - obszar wiejski

Powiat Powiat kępiński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250945333

Nip 6191846282

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Bursztynowa 55, 

Olszowa, 

63-600 KĘPNO

"ZZO Olszowa" Sp. z o.o. (dawniej "INWESTOR-KĘPNO" SP.ZO.O.)

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 12 409/10 09-09-2010 Starosta KępińskiPozwolenie na budowę

 13 PINB.52.176.2014 27-05-2014 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Kępnie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 DSR-II-2.7241.20.2014 04-09-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR-II-2.7222.52.2013 04-09-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  65 500,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 65 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  18 600,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

W podłożu poniżej gleby o miąższości około 0,2 m występują w zdecydowanej przewadze grunty spoiste o charakterze 

gliny, gliny piaszczystej, gliny pylastej, piasku gliniastego i pyłu. Miąższość tych utworów jest dosyć zróżnicowana wynosi 

od 0,2 m do 10 m. Grunty spoiste porozdzielane są warstwami gruntów sypkich, tj. pospółka, piasek średni, piasek drobny. 

Grunty niespoiste występują w formie soczewek i przewarstwień o miąższości 0,2 - 3,4 m.

-warstwa iłowa, 0,5 m, współcznnik filtracji k<1x10-9 m/s

- mata bentonitowa (zawartość bentoninu 5 kg/m2)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia PEHD 2,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

8-16  mm o współczynniku filtracji k>1 x 10-4 m/s o gr. 0,5 m
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- rurociąg odprowadzający PEHD 250 mm

- rurociąg zbiorczy odcieków z rur PEHD 200 mm

- sączki z rur drenarskich PEHD 180 mm owiniete geowłókniną

kolektory (materiał, średnica)

spadek podłużny 1%, spadek poprzeczny 1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ujęt eodcieki gromadzone są w zbiorniku odcieków (poj. 288 m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

odcieki są rozdeszczowywane na czaszę kwatery

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Zużyte opony160103

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

tak

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Zużyte opony160103  127,2000 budowa skarp i kształtowanie składowiska

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 853,4000 wykonywanie warstwy izolacyjnej

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  2,0000 wykonywanie warstwy izolacyjnej

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  24,5000 wykonywanie warstwy izolacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  77 000,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  3 025,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  3 855,6000

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY KLECZEW1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów , 

GENOWEFA, 

62-540 

2

Gmina Kleczew - obszar wiejski

Powiat Powiat koniński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 301634884

Nip 6652963271

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. RZEMIEŚLNICZA 21, 

62-540 KLECZEW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 PRI7334/55/97 02-06-1997 BURMISTRZ GiM KLECZEWDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 PRI8331/219/97 07-10-1997 BURMISTRZ MIASTA ŚLESINDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB7351/89/97/98 29-07-1998 STAROSTA KONIŃSKIPozwolenie na budowę

 13 AB2050/7351/i1/40/990 22-12-1999 STAROSTA KONIŃSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 01-05-2002 Starosta KonińskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 DSR.III.7662-23/08 02-07-2008 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 21 DSR-III.7662-23/08 02-07-2008 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 SR.V-6.6623-27/07 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.33.2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR.VI.7660-315/10 20-12-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

20-12-2010

obowiązuje do:

15-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7143.175.2014 08-02-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

09-02-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WO7648-29/2005 05-07-2005 STAROSTA KONIŃSKI obowiązuje od:

05-07-2005

obowiązuje do:

15-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WO7648-4-4/2007 31-12-2007 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

31-12-2007

obowiązuje do:

15-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7243.37.2017 29-01-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

29-01-2018

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.VI.7623-103/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.III.7623-30/08 22-02-2008 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.IV-2.6600-83/07 22-02-2008 WYDZIAŁ MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.9.2014 02-06-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

02-06-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR.VI.7222.18.2011 23-05-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

23-05-2011

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  150 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 142 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  26 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

IŁY NATURALNE GRUBOŚCI 3m Kr10-7m/s

FOLIA PEHD GRUBOŚĆ 2mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

GEOWŁÓKNINA SYNTETYCZNA GRUBOŚĆ 250-300g/m2

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

MIĄŻSZOŚĆ 0,5m WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI kr10-4m/s

WYKONANIE Z RUR TYPU WAVIN O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI WYKONANYCH Z TWORZYWA PEHD 

DRENAŻ PODSTAWOWY O ŚR. 250mm, DRENAŻ ZBIORCZY O  śr 315mm

kolektory (materiał, średnica)

OGÓLNE NACHYLENIE DNA KWATERY WYNOSI 1,0% NACHYLENIE LOKALNE CZĘŚCI DNA KWATERY W KIERUNKU 

DRENAŻU ODCIEKÓW WYNOSZĄ 3,0% SKARPY WEWNĘTRZNE POSIADAJĄ NACHYLENIE 1;3

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

NIE

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

512

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

NIE DEPONOWANE ODPADY ROZDESZCZOWYWANE

nie

tak

NIE

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

IŁY, PIASEK, ŻWIR, ZIEMIA

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03170904

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 150,0000 R5

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  43,0000 R5
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Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  237,0000 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  583,0000 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  178 768,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  155,0000

Zawartość piaskowników190802  150,0000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  2 023,0000

Nazwa składowiska odpadów GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W NIEMCZYNIE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

DAMASŁAWEK, 

62-110 NIEMCZYN

2

Gmina Damasławek

Powiat Powiat wągrowiecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570791299

Nip 7661977273

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. RYNEK 8, 

62-110 DAMASŁAWEK

GMINA DAMASŁAWEK

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 AB.7351-355/10 08-07-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

Pozwolenie na budowę

 12 GP-7351/133/94WC 27-07-1994 URZĄD REJONOWY 

WĄGROWIEC

Pozwolenie na budowę

 17 OS.7647-97/2003 08-12-2003 STAROSTWO POWIATOWE 

WĄGROWIEC

wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OS.6237.1.2012.OS3 13-09-2012 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu wyznaczony rok zamknięcia:

2015

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-08-2012

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS.7647/51/2002 20-05-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄGROWCU

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.7647/51/2002 30-12-2002 STAROSTWO POWIATOWE 

WĄGROWIEC

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  45 600,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 45 600,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  0,00

35 Uszczelnienie tak
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

GEOMEMBRANA HDPE, 1,5MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

20-25 CM PIASKU

PCV 110MM

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

360

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ZRASZANIE SKŁADOWISKA

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

tak
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ZIEMIA

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  15 020,77

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów WYSYPISKO PSARY1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. KOMUNALNA 6, 

62-731 PRZYKONA

2

Gmina Przykona

Powiat Powiat turecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 311061311

Nip 6681686911

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

11A, 

KOWALE PAŃSKIE KOLONIA, 

62-704 KAWĘCZYN

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "EKO-GAB" S.C. G. KROPIDŁOWSKI D. PIĄSTKA

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 13 PINB7353-4/06/P 28-11-2006 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO W 

TURKU

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 RLŚ7649/5/06 15-02-2006 STAROSTA TURECKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 O¦.6233.26.2012 31-12-2012 Starosta Turecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OŚ. 6233.24.2011 12-10-2011 STAROSTA TURECKI obowiązuje od:

12-10-2011

obowiązuje do:

31-12-2012

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  117 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 104 080,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  7 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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TAK

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

TAK

160

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

TAK 7.15

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  2,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  11 242,51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Biadaszki1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Biadaszki, Odolanów

2

Gmina Odolanów - obszar wiejski

Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 302409617

Nip 6222783193

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Odolanowska 17, 

Raczyce, 

63-430 Odolanów

Odolanowski Zakładu Komunalnego sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 Naczelnik Miasta i 

Gminy Odola

02-03-1988 UAN-8331/2/88Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 UAN-8380+8381)105)89 23-05-1989 Urzad Wojewódzki Wydział 

Urbanistyki, Architektury i 

Budownictwa w Kal

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UAN-8380+8381)105)89 23-05-1989 Urzad Wojewódzki Wydział 

Urbanistyki, Architektury i 

Budownictwa w Kal

Pozwolenie na budowę

 13 UAN-8380+8381)105)89 23-05-1989 Urzad Wojewódzki Wydział 

Urbanistyki, Architektury i 

Budownictwa w Kal

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ-7164-6/2002 27-02-2002 Starosta OstrowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 Starosta Ostrowski 29-12-2000 OŚ-7164-4/2003 wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 DSR-II-2.7241.1.17.2013 28-08-2013 Marszałek Woj. Wlkp. wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-07-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR-II-2.7241.18.2013 28-08-2013 Marszałek Woj. Wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RPŚ.6233.1.2014 11-03-2014 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

11-03-2014

obowiązuje do:

30-09-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  132 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 132 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa nieprzepuszczalnej gminy

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik na odcieki 15m3
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne nie
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konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  11 098,5400 rekultywacja

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  16 092,23

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne dla Gmin Dopiewo i Komorniki1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Wyzwolenia 15, 

62-070 DOPIEWO

2

Gmina Dopiewo

Powiat Powiat poznański

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 631286380

Nip 7772374247

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. WYZWOLENIA 15, 

62-070 DOPIEWO

ZAKŁAD  USŁUG  KOMUNALNYCH   SP.ZO.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 IB-7351/3/93 12-03-1993 BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

STĘSZEW

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB-XIV-7351/16/613/200

3

19-12-2003 STAROSTA POZNAŃSKIPozwolenie na budowę

 12 NB-XIV-7351/16/36/93 19-07-1993 KIEROWNIK UR POZNAŃPozwolenie na budowę

 13 NB-XIV-7351/16/6/95 09-06-1995 KIEROWNIK UR POZNAŃPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB-U-7353/16/198/07 17-10-2007 POW.INSP. NADZ. BUD.Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 14 OS.VII-7648-9/02 07-02-2002 STAROSTA POZNAŃSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 WS.IX.7648-42/03 24-12-2003 STAROSTA POZNAŃSKI wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 SR.V-2.6623-23/07 27-11-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI wyznaczony rok zamknięcia:

2009

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-04-2007

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 SR.II-10.6623-15/05 28-10-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-23/09 12-03-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-31/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.IX.7648-39/02 28-04-2003 STAROSTA POZNAŃSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.12.2015 15-03-2015 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR.II-11.6623-11/04 28-04-2003 STAROSTA POZNAŃSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR-II-2.7222.20.2018 14-06-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.V-2.6600-51/07 14-08-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

14-08-2007

obowiązuje do:

20-08-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7222.12.2011 30-06-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-06-2011

obowiązuje do:

20-08-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-61/09 18-05-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

18-05-2010

obowiązuje do:

20-08-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 26 DSR-II-2.7222.23.2012 30-10-2012 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI.7222.84.2012 26-07-2012 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.20.2018 14-06-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.88.2014 08-01-2015 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.V-2.6600-51/07 14-08-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

14-08-2007

obowiązuje do:

20-08-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-61/09 18-05-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

18-05-2010

obowiązuje do:

20-08-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.12.2011 30-06-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-06-2011

obowiązuje do:

20-08-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.88.2014 10-12-2014 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  102 500,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 89 936,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  2,34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

IŁY 0,5 m K<10_9 (K<0,000000001)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD 1,5 mm,  FOLIA PEHD 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

400 mm

PEHD ŚR. 150 DUO PEHD ŚR. 200/176 mm

kolektory (materiał, średnica)

kolektory 0,2 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

500

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ROZDESZCZOWYWANIE NA KWATERZE

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak
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z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  98,4200 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  101 130,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  53,4700

Skratki190801  61,8700

Zawartość piaskowników190802  139,4100
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Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , OLSZÓWKA2

Gmina Olszówka

Powiat Powiat kolski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 000549329

Nip 6662002107

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

15, 

62-641 OLSZÓWKA

GMINA OLSZÓWKA

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7331/17/98 22-09-1998 WÓJT GMINYDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 2184-7351/2126-28/198 22-10-1998 STAROSTA KOLSKIPozwolenie na budowę

 13 2256-7353-143 23-10-2001 STAROSTA KOLSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 OŚ.7649-31/04 06-02-2004 STAROSTA KOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30
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Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  4 800,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 800,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie
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TAK

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

tak
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADOW KOMUNALNYCH  W GOŹDZINIE1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. GOŹDZIN , 

GRODZIS WLKP, GRODZISK WLKP

2

Gmina Rakoniewice - miasto

Powiat Powiat grodziski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 632201835

Nip 7880009504

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. MALINOWA 1, 

62-067 RAKONIEWICE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RAKONIEWICACH SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GN-Vii-B-77230/24/6/200

1

07-07-2001 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 AB-7351/263/301/2001 28-05-2001 STAROSTA POWIATU 

GRODZISKIEGO

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 301/2001 28-05-2001 STAROSTWO POWIATOWE W 

GRODZISKU WLKP.

Pozwolenie na budowę

 13 OS/6923/35/01/02 20-05-2002 STAROSTWO POWIATOWE W 

GRODZISKU WLKP.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 DSR.VI.7662-48/10 05-08-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7241.3.2011 09-05-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-7241.34.2014 24-04-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7241.14.2011 09-05-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 OS 7623/17/2004 30-04-2004 STAROSTWO POWIATOWE W 

GRODZISKU WLKP.

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.6233.20.2011 16-11-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

16-11-2011

obowiązuje do:

16-11-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-II.2.7222.40.2014 05-11-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

05-11-2014

obowiązuje do:

03-05-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-112/09 05-02-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

05-02-2010

obowiązuje do:

03-05-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-177/10 26-11-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

26-11-2010

obowiązuje do:

03-05-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.125.2011 19-05-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

19-05-2011

obowiązuje do:

03-05-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.III.7623-67/08 04-05-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

04-05-2009

obowiązuje do:

04-05-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  191 400,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 94 746,20

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 820,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD 1,5 MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

300 MM

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

3308 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  150,0000 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  100,0000 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  33 791,10

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  173,4500  34,6900
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Nazwa składowiska odpadów MIEDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

PSARY, 

63-405 

2

Gmina Sieroszewice

Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 251454264

Nip 6222414426

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. PODKOCKA 4c, 

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 733/39/99 17-09-1999 WÓJT GMINY SIEROSZEWICEDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 733/39/99 17-09-1999 WÓJT GMINY SIEROSZEWICEDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.7351.Si.60/09 25-09-2009 STAROSTWO POWIATOWEPozwolenie na budowę

 12 PRA.SI./7351/15/2000 10-04-2000 STAROSTWO POWIATOWE 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Pozwolenie na budowę

 13 PINB.SJ.7353/27/10 15-07-2010 POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 RAB-7353/GM.SI/31/01 13-08-2001 STAROSTWO POWIATOWE 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.7164-7/2003 29-12-2003 STAROSTWO POWIATOWE 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 DSR-II-2.7241.1.15.2014 30-07-2014 Marszałek Woj. Wlkp. wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR-II-2.7241.1.4.2014 22-04-2014 Marszałek Woj. Wlkp. wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR.VI.7662-37/10 12-01-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.7164-17/02 23-12-2002 STAROSTWO POWIATOWE W 

OSTROWIE WLKP.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.7.2014 22-04-2014 Marszałek Woj. Wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR.VI.7222.15.2011 30-09-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-09-2011

obowiązuje do:

29-09-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.49.2013 22-04-2014 Marszałek Woj. Wlkp. obowiązuje od:

22-04-2014

obowiązuje do:

29-09-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.II.2.722.31.2012 21-12-2012 Marszałek województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

21-12-2012

obowiązuje do:

29-09-2021

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.31.2012 21-12-2012 Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

21-12-2012

obowiązuje do:

29-09-2021

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7220.15.2011 30-09-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-09-2011

obowiązuje do:

29-09-2021

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 ŚR.Ka-2.6600-3/05 30-05-2005 WOJEWODA WLKP. obowiązuje od:

30-05-2005

obowiązuje do:

30-05-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.49.2013 22-04-2014 Marszałek Woj. Wlkp. obowiązuje od:

22-04-2014

obowiązuje do:

29-09-2021

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  73 600,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 730 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  12 210,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

glina piaszczysta; miąższość nieokreślona min 8 m

MIĄŻSZOŚĆ 0,5m , K<=1,0 x 10-9 m/s

zmodyfikowana glina miejscowa

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

GEOMEMBRANA PEHD GEO-CETEX 2,5mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

MATERIAŁ ŻWIROWO-PIASKOWY MIĄŻSZOŚĆ 0,5m 

K=>1 x 10-4 m/s

RURY PEHD, ŚREDNICA 200mm

kolektory (materiał, średnica)
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wzdłuż kolektorów 0,1%, w kierunku koletorów 1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

brak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2000m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie kwatery

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak
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Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

odpady

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  57 099,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Gminne Składowisko Odpadów Granowo1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Poznańska 84, 

62-066 Granowo

2

Gmina Granowo

Powiat Powiat grodziski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 411188681

Nip 9950099182

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Poznańska 44, 

62-066 Granowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 BP-W-114/312/79 01-08-1979 Biuro Planowania Przestrzennego 

Poznań

Pozwolenie na budowę
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 13 OS.0922/2/2002 16-12-2002 Starosta GrodziskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.0822/03/02 10-04-2002 Starosta Powiatu GrodziskiegoDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OS.0922/9/2003 31-12-2009 Starosta Grodziski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 DSR.VI.7662-30/09 15-04-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS.0922/2/2002 16-12-2002 Starosta GrodziskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS.7623-31/10 01-12-2010 Starosta Grodziski obowiązuje od:

01-12-2010

obowiązuje do:

31-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  1 100 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 492 400,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  89 800,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  90 667,90

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów  MOGIELNIK-NIECZYNNY1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , KALISZ2

Gmina M. Kalisz

Powiat Powiat m.Kalisz

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250658668

Nip 6180042077

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO " PZL  KALISZ" SPÓŁKA  AKCYJNA
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ul. CZĘSTOCHOWSKA  140, 

62-800 KALISZ

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 14-12-1983 UM I SANEPIDDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 14-12-1983 UM I SANEPIDDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 14-12-1983 UM I SANEPIDPozwolenie na budowę

 14 SR.KA-3.6621-12/03 31-12-2003 WOJEWODA WLKP.Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 15-03-2002 INSTRUKCJA WSK PZL KALISZ 

S.A

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS-KA-II-1-6620/1/02 08-02-2002 UM POZNAŃ obowiązuje od:

08-02-2002

obowiązuje do:

08-02-2012

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  4

Pojemność całkowita [m3]32  900,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 880,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  200,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

MOGIELNIK ŻELBET 40 CM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PIASEK GRUBOŚC 20CM+CEGŁA PEŁNA +DRENAŻ kamionkowy + podsyka

kamionkowy 10 cm

kolektory (materiał, średnica)

2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

studnia 0,8 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

PRZY NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW TYLKO ODCIEKI Z POLETEK

nie

nie

TAK

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

5074



szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

tak

nie
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych w Turostówku1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Turostówko, Kiszkowo

2

Gmina Kiszkowo

Powiat Powiat gnieźnieński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 631259502

Nip 7842429701

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Szkolna 2, 

62-280 Kiszkowo

GMINA KISZKOWO

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 14 St.Gn.OS 7610/50/2002 20-05-2002 Starosta GnieźnieńskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 OS. 7610-22/10 19-07-2010 Starosta Gnieźnieński wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 25 OS.7610-59/10 08-11-2010 Starosta Gnieźnieński obowiązuje od:

08-11-2010

obowiązuje do:

31-10-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.6233.46.2015 13-01-2016 Starosta GnieĽnieński obowiązuje od:

13-01-2016

obowiązuje do:

31-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  36 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 6 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  2 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

uszczelnienie naturalne
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sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  30,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

tak

nie
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  37,0000 Rekultywacja składowiska w kierunku leśnym

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

CHŁĄDOWO, WITKOWO

2

Gmina Witkowo - obszar wiejski

Powiat Powiat gnieźnieński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 630220053

Nip 7791015118

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. FALISTA 1, 

61-249 POZNAŃ

ALKOM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 IT-7331/6/01 29-01-2001 BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

WITKOWO

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.7351/1459/1037 06-06-2002 STAROSTA GNIEŹNIEŃSKIPozwolenie na budowę

 13 PINB.7353/124/1/gm.Wit

kowo/03

06-08-2003Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 OS.6236.2.2012 03-07-2012 STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7241.21.2014 26-08-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS.6233.8.2014 03-07-2012 STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI obowiązuje od:

12-06-2014

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  72 250,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 63 570,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  22 000,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

GLINY ZWAŁOWE MIĄŻSZOSĆ 50 m

GEOMEMBRANA FOLIA JUNIFOL-G/G GRUB. 2 mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PODSYPKA ŻWIROWA O UZIARNIENIU 16-32 mm NA GEOWŁÓKNINIE TS-50 30g/m2

RURA PERFOROWANA DWUŚCIENNA 200 MM PEHD

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

NIE

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  145,7500 WARSTWA IZOLACYJNA

Gruz ceglany170102  19,9100 WARSTWA IZOLACYJNA

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  70,4200 REKULTYWACJA I KWATERY

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  4 187,5500 REKULTYWACJA I KWATERY

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  83,7800 REKULTYWACJA I KWATERY

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  39 113,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Zawartość piaskowników190802  20,7900
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Nazwa składowiska odpadów GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W BAGDADZIE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

BAGDAD, 

89-300 WYRZYSK

2

Gmina Wyrzysk - obszar wiejski

Powiat Powiat pilski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570791260

Nip 7642607173

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. BYDGOSKA 29, 

89-300 WYRZYSK

GMINA WYRZYSK

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 BGKiOS-7392/22/94 25-07-1994 BURMISTRZ WYRZYSKADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 URGP-1089/7351/III/493-

95-P

31-08-1995 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W PILE

Pozwolenie na budowę

 13 URGP-2035/7351/III/105

0/97/P

07-11-1997 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W PILE

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR.I.7647-prz/2/2002 07-03-2002 STAROSTWO PILSKIEDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 21 ŚR.IV.7649-1/1/2008 19-09-2008 STAROSTA PILSKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 ŚR.I.7649/9/2002 24-12-2002 STAROSTA PILSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚR.I.7653/11/2005 22-07-2005 STAROSTA PILSKI obowiązuje od:

22-07-2005

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  2 450,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 2 450,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  10 700,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

HDPE 2,0 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)
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ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie
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Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51
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Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Rabowicach1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Świerkowa 17, 

62-020 Rabowice

2

Gmina Swarzędz - obszar wiejski

Powiat Powiat poznański

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 302601912

Nip 7773235068

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Transportowa 1, 

Garby, 

62-020 Swarzędz

Swarzędzkie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UA.I.7331/309/06 22-01-2007 Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)
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 11 UA.8334/1093A/96-97 17-07-1997 Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB-XVI-7351/6/286/97 14-08-1997 Urz±d Rejonowy w PoznaniuPozwolenie na budowę

 12 AB-XVI-7351/6/96/07 11-04-2007 Starosta PoznańskiPozwolenie na budowę

 13 NB-XVI-7357/6/805/98 19-02-1999 Starostwo Powiatowe w PoznaniuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB-U-7353/6/170/07 15-07-2008 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 15 SR.II-9.6623-14/03 30-12-2003 Wojewoda Wilkopolski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 DSR.III.7662-10/08 29-05-2008 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7241.2.2014 22-01-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR-II-3.6623-9/02 31-12-2002 Wojewoda WielkopolskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.5.2014 26-02-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-4/10 12-04-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.11.2012 21-11-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.III.7662-9/08 21-04-2008 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.19.2015 25-05-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 SR.V-4.6600-77/06 02-08-2007 Wojewoda Wielkopolski obowiązuje od:

02-08-2007

obowiązuje do:

31-12-2008

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 DSR-II-2.7222.50.2013 26-02-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.81.2014 19-12-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.77.2016 23-12-2016 Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

23-12-2016

obowiązuje do:

16-10-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-8/09 16-03-2009 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.3.2012 12-10-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.36.2018 23-11-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

23-11-2018

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.III.7623-9/08 16-10-2008 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.28.2015 12-11-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-39/10 12-05-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.III.7623-9/08 16-10-2008 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.36.2018 23-11-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

23-11-2018

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.3.2012 12-10-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR.VI.7623-8/09 16-03-2009 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-39/10 12-05-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.28.2015 12-11-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR-V-4.6600-77/06 02-07-2007 Wojewoda Wielkopolski obowiązuje od:

02-08-2007

obowiązuje do:

31-12-2008

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.50.2013 26-02-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.77.2016 23-12-2016 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

23-12-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.81.2014 19-12-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  339 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 244 458,34

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  43 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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uszczelnianie mineralne o miąższosci 0,5 m z gruntu słabo przepuszczalnego, współczynik filtracji k mniejszy lub większy 

od 1 x10 do -9 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

MATA BETONITOWA O GRAMAT. &#8805;5300 g/m kwadratowy, wsp. filtr.k&#8804;1,5x10^&#185;&#185; m/s, folia PEHD 

gr. 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5 m, K>10^&#8308; m/s

RURY HDPE ŚR. 200mm

kolektory (materiał, średnica)

3% KWATERA NR 1, 

0,7-1,0 % KWATERA NR 2

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1700 M3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

RECYRKULACJA NA KWATERĘ

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ZIEMIA I GRUZ

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

tak

tak

tak

tak

tak
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wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  772,1000 R5

Gruz ceglany170102  44,9600 R5

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  296,4400 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  162,6200 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  10,3800 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  275 686,10

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  35,5000

Zawartość piaskowników190802  12,6800

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  12,8600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  13,2000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  755,5600

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW MARIANOWO1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

MARIANOWO, 

64-730 WIELEŃ

2

Gmina Wieleń - obszar wiejski

Powiat Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570347883

Nip 7631755059

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Błonie 29, 

64-730 WIELEŃ

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  "NOTEĆ" Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 OS-XIII-7623/119/95 10-11-1995 WOJEWODA PILSKIDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)
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 12 GP-7351/53/97 01-05-1997 STAROSTA POWIATU 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE

GO

Pozwolenie na budowę

 13 GP-7351/V/4/98 23-07-1998 URZĄD REJONOWY TRZCIANKAPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 15 OŚ.III-7644/60-4/2003 31-12-2005 STAROSTA POWIATU 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE

GO

wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 15 SR.Pi-1.6623-1/05 WOJEWODA WIELKOPOLSKI wyznaczony rok dostosowania:

2009

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 15 OŚ.III-7644/60-4/1/03/04 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 DSR-II-2.7241.1.19.2014 20-11-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR-II-2.7241.25.2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-23/10 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR.V-5.6623-26/07 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7241.8.2011 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.III-7644/60-6/02/03 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OŚ.III-7644/41/2003 26-09-2003 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

obowiązuje od:

26-09-2003

obowiązuje do:

26-09-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.VI.7222.79.2011 obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7323-104/10 obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 SR.V-5.6600-53/07 17-10-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

17-10-2007

obowiązuje do:

19-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  64 100,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 56 654,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  0,91

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PHED 3 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1512 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ROZLEWANIE NA KWATERZE

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  1,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  56 654,26

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 15, 

TRZEBINIA, 

64-113 OSIECZNA

2

Gmina Osieczna

Powiat Powiat leszczyński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 411416981

Nip 6972057367

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. SAPERSKA 23, 

64-100 LESZNO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 BUA 7331/8/P/2005 09-02-2006 BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

OSIECZNA

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB-7351/460/08 07-07-2008 STAROSTA LESZCZYŃSKIPozwolenie na budowę

 12 AB-7351/420/10 23-06-2010 STAROSTA LESZCZYŃSKIPozwolenie na budowę

 13 PINB-Z/7353/58/09UŻ 30-12-2009 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 23 DSR-II-2.7241.16.2016 31-10-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-29/09 15-01-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.II-2.7241.13.2018 03-08-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.II.2.7241.15.2015 25-03-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-28/10 09-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR.VI.7222.81.2011 30-09-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-09-2011

obowiązuje do:

14-07-2020

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.II.2.7222.115.2014 17-04-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

17-04-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.2.2017 14-04-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

14-04-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.41.2012 22-01-2013 Marszałek województwa 

wielkopolskiego

obowiązuje od:

22-01-2013

obowiązuje do:

17-07-2020

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-212/10 17-02-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

17-02-2011

obowiązuje do:

14-07-2020

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-26/10 15-07-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

15-07-2010

obowiązuje do:

14-07-2020

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.II.2.7222.106.2014 05-08-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

05-08-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1
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Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  468 143,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 386 795,72

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  29 340,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

GLINA, WSP. FILTRACJI K< 10 -9

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

GEOMEMBRANA PEHD O GRUBOŚCI 2 MM, NASTEPNIE GEOWŁÓKNINA O GRAMATURZE > 800G/M2

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5M WARSTWA PIASKU O WSP. FILTRACJI K> 10 -4

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ZBIORNIK NA ODCIEKI 316,8 M3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

tak
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wykorzystanie do celów technologicznych (

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

nie

tak

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  918,8690 budowa dróg

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  902,7800 budowa skarp

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 829,5800 wykonanie warstw izolacyjnych na kwaterze
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Gruz ceglany170102  469,5000 budowa dróg

Gruz ceglany170102  496,5000 budowa skarp

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  201,2900 wykonanie warstw izolacyjnych na kwaterze

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  955,5600 budowa skarp

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 045,1500 wykonanie warstw izolacyjnych na kwaterze

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 900,2570 budowa dróg

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 237,3800 wykonanie warstw izolacyjnych na kwaterze

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  455,6000 wykonanie warstw izolacyjnych na kwaterze

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  428 236,03

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503  522,9600

Inne niewymienione odpady190599  1 570,6400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  33 766,2800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 264,4200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  435,7600
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Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  903,1700

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w m. Sobótka - składowisko zamknięte1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Sobótka, Dąbie

2

Gmina Dąbie - obszar wiejski

Powiat Powiat kolski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 311019071

Nip 6662018485

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Pl. Mickiewicza 1, 

62-660 Dąbie

Gmina Dąbie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UA.N.8331/390/84 29-10-1984 Wojewoda KonińskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 13 Burmistrz Dąbia 20-09-1989 GKK 8061/2/89Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 19 OŚ.7649-50-3/02/03 30-12-2003 Starosta Kolski wyznaczony rok zamknięcia:

2005

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OŚ.7649-72/04/05 31-03-2005 Starosta Kolski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
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 23 OŚ.7649-50-3/02/03 20-01-2003 Starosta KolskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  40 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 20 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  9 300,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie
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w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

tak

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. SULAŃSKA 11, 

62-510 KONIN

2

Gmina M. Konin

Powiat Powiat m.Konin

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 310335806

Nip 6652223120

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Sulańska 11, 

62-510 Konin

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 UA.7331-34/01 10-01-2001 PREZYDENT MIASTA KONINADecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UA.7353-141/04 08-06-2004 PREZYDENT MIASTA KONINAPozwolenie na budowę

 12 UA.7353-39/02 07-03-2002 PREZYDENTA MIASTA KONINAPozwolenie na budowę

 13 PINB.7355-3/2/04 24-02-2004 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB.7355-61/2/04 19-11-2004 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 UA.7355-168/03 28-05-2003 PREZYDENTA MIASTA KONINAPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS-II-6621-10/02 24-03-2002 URZĄD WOJEWÓDZKI W 

POZNANIU

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 SR.KO-8-6621-8/05 10-08-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.17.2014 04-09-2014 Marszałek województwa 

wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-41/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR.VI.7222.14.2011 25-10-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

25-10-2011

obowiązuje do:

15-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.KO-2.6600-8/04 23-12-2004 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

23-12-2004

obowiązuje do:

15-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.78.2015 25-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.47.2014 16-12-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

16-12-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.108.2014 11-12-2014 DSR-II-2.7222.108.2014 obowiązuje od:

11-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-84/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

15-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31
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Pojemność całkowita [m3]32  206 100,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 147 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

WARSTWA GLINY O GRUBOŚCI 0,2M UKŁADANA BEZPOŚREDNIO NA WYRÓWNANEJ I ZAGĘSZCZONEJ 

POWIERZCHNI STARYCH ODPADÓW, WARSTWE FILTRACYJNO-OCHRONNĄ FOLII W OBRĘBIE DNA KWATERY 

STANOWI 0,5M WARSTWA GRUNTÓW PIASZCZYSTYCH

WYKŁADZINA BENTOMATOWA TYPU BENTOMATA SP O ZAWARTOŚCI BENTONITU MIN.5KG/M2 I WSP. FILTRACJI 

K=1,5X10-9 M/S

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD GR 2,0 MM OŁOŻONA NA BENTOMACIE

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5M WARSTWA GRUNTÓW PIASZCZYSTYCH O WSP. FILTRACJII K>1 x 10-9M/S

DRENAZ NA SKŁADOWISKU- RURY PEHD SR. 200/176 W OBSYPCE ŻWIROWEJ I W GEOWŁÓKNINIE

kolektory (materiał, średnica)

J= 13,6%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

RUROCIĄGI Z MISY SKŁADOWISKA UJMOWNE RUROCIĄGIEM ZEWNETRZNYM I DALEJ DO ZBIORNIKA ODCIEKÓW, 

SKĄD PRZEPOMPOWYWANE DO WŁASNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ZB. ODCIEKÓW O CAŁKOWIETJ POW. 1050M2, 

POJEMNOŚC CAŁKOWITA-1370 M3, 

POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA- 1070 M3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

INSTALACJA DO 

ZBIERANIA 

ODCIEKÓW-ZBIORNI

K ODCIEKÓW- DALEJ 

DO OCZYSZCALNI 

CHEMICZNEJ 

ZAKŁADOWEJ- 

ODBIORNIK- KANAŁ 

WARTA GOPŁO

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ZIEMIA

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  122 872,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne)

150110  0,6800

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 

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

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  176,6870

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych190107  179,6000

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  1 781,9000

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  367,3000

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  465,0000  465,0000

Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane190304  9,0200

Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane190304  4 991,5600

Odpady niebezpieczne zestalone190306  7 490,6660

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

LUCHOWO, 

2

Gmina Łobżenica - obszar wiejski

Powiat Powiat pilski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 301638072

Nip 7642650559

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. WYRZYSKA 27A, 

89-310 ŁOBŻENICA

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GKM 7331/4/93 13-07-1993 BURMISTRZ M I G ŁOBŻENICADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB.II.7351-37/10 10-06-2010 Starosta PilskiPozwolenie na budowę

 12 URGP 

1281/735/III/573/95

18-09-1995 URZĄD REJONOWY W PILEPozwolenie na budowę

 13 WA.III.7351-2346/99 03-12-1999 STAROSTA PILSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 Ś.R.I.7647-prz/6/2002 07-03-2002 STAROSTA PILSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 Ś.R.I.7649/5/2003 22-12-2003 STAROSTA PILSKI wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 ŚR.6237.5,2012 10-08-2012 Starosta Pilski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 DSR-II-2.7241.1.30.2015 18-11-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 ŚR.6237.5.2012.IV 10-08-2012 Starosta Pilski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 ŚR.IV.7649-1/2/10 07-06-2010 STAROSTA PILSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 ŚR.6233.22.2013.IV 27-05-2013 Starosta Pilski obowiązuje od:

27-05-2013

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Ś.R.I.7654/20/2005 30-08-2005 STAROSTA PILSKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  5

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  5

Pojemność całkowita [m3]32  9 470,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 9 470,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 314,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

brak

brak

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD - GRUBOŚCI 2,5 mm, Plastpapa - 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,20 m

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

38,0

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału
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Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  7 500,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Sierakówku1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Sierakówko, 

2

Gmina Połajewo

Powiat Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570277013

Nip 7671294914

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. SZPITALNA 38, 

77-400 ZŁOTÓW

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 GP-P/7351/9/96 30-04-1996 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Czarnkowie

Pozwolenie na budowę

 13 AB-P-7353/01/2000/Cz 12-06-2000 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.III-7644/Prz/2002 31-01-2002 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 15 OŚ.III-7644/60-1a/2005 28-06-2005 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki wyznaczony rok dostosowania:

2009

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 15 OŚ.III-7644/60-1/2003 23-12-2003 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki wyznaczony rok dostosowania:

2009

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 17 OS.III-7644/60-1a/2005 28-06-2005 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki wyznaczony rok dostosowania:

2009

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 17 OS.III-7644/60-1/2003 23-12-2003 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki wyznaczony rok dostosowania:

2009

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OS.II-7636/-2/08 17-07-2008 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.9.2015 23-03-2015 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.II-7644/60-1a/02/200

7

29-01-2007 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.21.2018 18-12-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.II.7636-4/09 27-08-2009 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.6237.2.2012.KB 14-09-2012 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.III-7644/60-1/02 04-12-2002 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.II.7636-3/10 10-06-2010 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS.II.7644.4-1/07 11-06-2007 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki obowiązuje od:

11-06-2007

obowiązuje do:

10-06-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.6233.34.2013.KB 31-10-2013 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki obowiązuje od:

31-10-2013

obowiązuje do:

30-10-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 DSR-II-2.7244.31.2018 10-08-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

10-08-2018

obowiązuje do:

30-10-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.II.7635.1-8/09 27-08-2009 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki obowiązuje od:

27-08-2009

obowiązuje do:

10-06-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  48 500,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 38 298,02

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  22 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geomembrana PEHD 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

ok. 0,5 m współczynnik miąższości k10>10-2cm/sek

rury PEHD, śred. zew. 110

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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spadek w kierunku zbocza głównego

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ok. 150

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie odpadów

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak
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piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  19 885,28

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW OBOJĘTNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE W SŁAWIENKU1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. SŁAWIENKO , 

64-720 LUBASZ

2

Gmina Lubasz

Powiat Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 301954643

Nip 7632124059

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Stajkowska 23, 

64-720 LUBASZ

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 B.7358/114/97 10-02-1998 WÓJT GMINY LUBASZDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 GP-L/7351/59/98 31-07-1998 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W CZARNKOWIE

Pozwolenie na budowę
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 12 AB-7351/341/10/Cz 29-06-2010 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiPozwolenie na budowę

 13 AB-L-7353/17/01 CZ 28-09-2001 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.III-7644/60-5/2003 23-12-2003 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OŚ III-7644/60-5a/2005 27-12-2005 Starosta Czarnkowsko- Trzcianecki wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 15 OS.III-7644/60-5/2003 23-12-2003 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OS.II-7644/60-5b/02/200

7

Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-III-7644/60-5a/2002/2

005

24-10-2005 Starosta Czarnowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.6237.1.2012.KB 30-12-2011 starosta czarnkowsko-tzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.II.7636-5/09 27-08-2009 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.III-7644/60-5/02 27-12-2002 STAROSTA CZARNKOWSKO- 

TRZCIANECKI

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.II.7636-2/10 10-06-2010 Starosta Czarnkowsko-TrzcianeckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS.II-7644/104-1/05/200

6

24-08-2006 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki obowiązuje od:

24-08-2006

obowiązuje do:

27-10-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.6233.3.2012.KB 13-03-2012 starosta czarnkowsko-trzcianecki obowiązuje od:

13-03-2012

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.6233.3.2012.KB 13-03-2012 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki obowiązuje od:

13-03-2011

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 OS.II.7635.1-7/09 27-08-2009 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki obowiązuje od:

27-08-2009

obowiązuje do:

10-06-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.II-7644-4-5/07 11-06-2007 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

obowiązuje od:

11-06-2007

obowiązuje do:

10-06-2011

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.II-7644/104-2/05/200

7

09-01-2007 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki obowiązuje od:

09-01-2007

obowiązuje do:

27-10-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.III-7644/104/2005 28-10-2005 STAROSTA 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

obowiązuje od:

28-10-2005

obowiązuje do:

27-10-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.II.7635.1-9/09 27-08-2009 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki obowiązuje od:

27-08-2009

obowiązuje do:

27-10-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  40 321,30

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 19 416,97

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  11 100,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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GEOMEMBRANA PEHD 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5M ,K1>10CM/SEK

RURY DRENARSKIE Z PEHD,ŚRED.ZEW. 110 i 140 MM FORMY FRANK DEPONIE TECHNIK

kolektory (materiał, średnica)

SPADEK W KIERUNKU ZBOCZA GŁÓWNEGO

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

144 M3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ZWILŻANIE MASY ODPADÓW

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

PIASEK

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  15 533,58

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE Z KWATERAMI NA ODPADY NIEBEZPIECZNE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. SULAŃSKA 11, 

62-510 KONIN

2

Gmina M. Konin

Powiat Powiat m.Konin

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 310335806

Nip 6652223120

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Sulańska 11, 

62-510 Konin

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UA.7331-34/01 10-01-2001 PREZYDENT MAISTA KONINADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UA.7353-39/02 07-03-2002 PREZYDENT MAISTA KONINAPozwolenie na budowę

 13 UA.7355-168/03 28-05-2003 PREZYDENT MIASTA KONINAPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB.7355-61/2/04 19-11-2004 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB.7355-3/2/04 24-02-2004 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS-III-6621-10/02 24-03-2002 URZĄD WOJEWÓDZKI W 

POZNANIU

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 DSR.VI.7662-41/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR.KO-8-6621-8/05 10-08-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.17.2014 04-09-2014 Marszałek WojewództwaDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR-II-2.7222.78.2015 25-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.14.2011 25-10-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

25-10-2011

obowiązuje do:

15-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-84/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

15-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 SR.KO-2.6600-8/04 23-12-2004 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

23-12-2004

obowiązuje do:

15-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.47.2014 16-12-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

16-12-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.108.2014 11-12-2014 Marszałek województwa 

wielkopolskiego

obowiązuje od:

11-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  163 400,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 75 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

WARSTWA GLINY O GRUBOŚCI 0,2M UKŁADANA BEZPOSREDNIO NA WYRÓWNANEJ I ZAGĘSZCZONEJ 

POWIERZCHNIE STARYCH ODPADÓW

WARSTWE FILTRACYJNO-OCHRONNA FOLII W OBRĘBIE DNA KWATERY STANOWI 0,5M WARSTWA GRUNTÓW 

PIASZCZYSTYCH

WYKŁADZINA BENTOMATOWA TYPU BENTOMATA SP O ZAWARTOŚCI BENTONITU MIN.5KG/M2 I WSP. FILTRACJI 

K= 1,5 X 10-9M/S

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD GR 2,0 MM UŁOZONA NA BENTOMACIE

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5 M WARSTWA GRUNTÓW PIASZCYSTYCH O WSP. FILTRACJI K> 1 X 10-4 CM/S
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DRENAŻ NA SKŁADOWISKU- RURY PEHD O ŚR. 200/176 W OBSYPCE ŻWIROWEJ I GEOWŁÓKNINIE

kolektory (materiał, średnica)

J= 13,6 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

RUROCIĄGI Z MISY SKŁADOWISKA UJMOWANE RUROCIĄGIEM ZEWNĘTRZNYM I DALEJ DO ZBIORNIKA 

ODCIEKÓW, SKĄD PRZEPOMPOWYWANE DO WŁASNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRACUJĄCEJ W OBIEGU 

ZAMKNIĘTYM. BRAK ODPROWADZANIA WÓD PO OCZYSZCALNI DO WÓD I ZIEMI

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ZBIORNIK ODCIEKÓW O POW. CAŁKOWIETJ 1050 M2

 POJEMNOŚC CAŁKOWITA- 1370 M3

 POJEMNOŚC UŻYTKOWA- 1070 M3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

INSTALACJA DO 

ZBIERANIA 

ODCIEKÓW -

ZBIORNIK 

ODCIEKÓW I DALEJ 

DO OCZYSZCALNI 

CHEMICZNEJ 

ZAKŁADOWEJ

ODBIORNIK- KANAŁ 

WARTA GOPŁO

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  60 278,48

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11101012  49,0400

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  296,1400

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

170106  5 172,6000

Szkło170202  2,6400

Tworzywa sztuczne170203  11,8400

Odpadowa papa170380  179,1800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  5 957,5200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  7,5200

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11190112  925,9800
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Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  265,7200  265,7200

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06190307  301,9740

Zawartość piaskowników190802  24,0000

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  50,0000  50,0000

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  162,3000  162 300,0000

Nazwa składowiska odpadów MIEDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP.Z O. O. 2015 rok koniec1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

KOPASZYN, WĄGROWIEC

2

Gmina Wągrowiec

Powiat Powiat wągrowiecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570881401

Nip 7661730437

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

31, 

Toniszewo, 

62-100 WĄGROWIEC

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 318/1999 23-09-1999 STAROSTA WĄGROWIECKIPozwolenie na budowę
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 13 238/2000 30-06-2000 STAROSTA WĄGROWIECKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.7647/23/2/2002 07-05-2002 STAROSTA WĄGROWIECKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 DSR-II-2.7241.1.8.2013 13-02-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2015

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

15-03-2015

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR-II-2.7241.10.2013 02-03-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7241.10.2011 30-09-2011 Marszałek Województwa Wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR.II-3-6623-11/02 31-12-2002 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 SR.II-10.6600-59/06 02-08-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

02-08-2007

obowiązuje do:

01-08-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7244.49.2016 06-12-2016 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

06-12-2016

obowiązuje do:

30-11-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.VI.7222.95.2011 15-12-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

15-12-2011

obowiązuje do:

01-08-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.II-10.6600-59/06 02-08-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

02-08-2007

obowiązuje do:

02-08-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1
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Pojemność całkowita [m3]32  180 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 180 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  22 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD 2,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

25-35cm

PEHD,ŚR 400mm

kolektory (materiał, średnica)

1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1652

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak
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oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

tak

tak

nie

tak

tak
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wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  242 578,41

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów , 

STUDZIENIEC, 

64-610 

2

Gmina Rogoźno

Powiat Powiat obornicki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570033883

Nip 7660001268

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. BOGUNIEWSKA 8, 

64-610 ROGOŹNO

ZUKiT HENRYK SIWIŃSKI

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 APP.7332/89/92-93 25-01-1993 URZĄD REJONOWY W 

WĄGROWCU

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 GP-7351/118/93 17-06-1993 URZĄD REJONOWY W 

WĄGROWCU

Pozwolenie na budowę

 13 OS-XII-763/2/4/94 18-02-1994 WOJEWODA PILSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.V-7634/2/2002 17-06-2002 STAROSTA OBORNICKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 DSR.III.7662-7/08 07-02-2008 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-3/10 04-05-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.IV.7662-3/10 04-05-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7241.7.2012 27-08-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 23 DSR.III.7662-7/08 07-02-2008 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.10.2015 23-03-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 SR.V-6.6600-116/07 27-12-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

27-12-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.VI.7222.154.2011 09-07-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.V-6600-116/07 27-12-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

27-12-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-59/10 09-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

09-06-2010

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  165 700,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 146 013,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  16 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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GEOMEMBRANA PEHD 1mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

OK. 500 M3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

PRZEPOMPOWYWANIE NA KWATERĘ DESZCZOWANIE,

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

odpady, piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  58,7000 budowa warstwy izolacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  76 909,80

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  18,1000

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO PÓŁNOCNE ODPADÓW PALENISKOWYCH W O/PĄTNÓW1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

GORANIN,SŁAWĘCIN, SŁAWĘCINELUBOMYŚLE, 

2

Gmina Ślesin - obszar wiejski

Powiat Powiat koniński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 310186795

Nip 6650001645

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. KAZIMIERSKA 45, 

PATNÓW, 

62-510 KONIN

ZE PAK S.A. ELEKTROWNIA PĄTNÓW-KONIN

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GPB 8331/80/96 10-05-1996 BURMISTRZ MIASTA ŚLESINDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB 7351/124/97 31-10-1997 URZAD REJONOWY W KONINIEPozwolenie na budowę

 13 AB 1277/7358/17/2000 04-09-2000 STAROSTA KONIŃSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 DSR.VI.7662-46/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR.KO.-8.6621-1/04 22-01-2004 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 SR.VII-3.6600-73/07 12-10-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

12-10-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.IV-5.6600-135/07 19-12-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

19-12-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-34/08 30-12-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-12-2009

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-114/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 DSR-VI-7222.1.2011.MA 24-02-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

24-02-2011

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.KO-2-6600-4/06 28-04-2006 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

28-04-2006

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.VI.7623-114/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II--1.7222.151.2015 18-01-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

18-01-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI-7222.41.2013 31-01-2014 Marszałek Woj. Wlkp. obowiązuje od:

31-01-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II--1.7222.144.2015 27-04-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

27-04-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.IV-5.6600-135/07 19-12-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

19-12-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-1.7222.304.2014 30-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.KO-2-6600-4/06 28-04-2006 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

28-04-2006

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.11.2017 21-04-2017 Marszałek województwa 

wielkopolskiego

obowiązuje od:

21-04-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-34/08 30-12-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-12-2009

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR-II--1.7222.151.2015 03-02-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

03-02-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.VII-3.6600-73/07 12-10-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

12-10-2007

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI-7222.59.2012 31-05-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

31-05-2012

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.141.2014 17-07-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

17-07-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-1.7222.151.2015 30-12-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-12-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI-7222.22.2012 17-05-2013 Marszałek Woj. Wlkp. obowiązuje od:

17-05-2013

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI-7222.1.2011.MA 24-02-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

24-02-2011

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI-7222.41.2013 31-01-2014 Marszałek Woj. Wlkp. obowiązuje od:

31-01-2014

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  22

Liczba kwater eksploatowanych30  6

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  29 328 000,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 5 373 502,60

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

WARSTWA IŁÓW POZNAŃSKICH POCHODZĄCYCH Z NAKŁADU KWB KONIN O MIĄŻSZOŚCI 40 m, WSPÓŁCZYNNIK 

k=10^-8 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

GDY WYSTĘPUJĄ SĄ ZWRACANE DO WYTWÓRNI SUSPENSJI

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  5 373 502,60

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  183 542,5000

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW W WITASZYCZKACH kw. nr 1 zamknięta1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 1A, 

WITASZYCZKI, 

63-200 JAROCIN

2
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Gmina Jarocin - obszar wiejski

Powiat Powiat jarociński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 251580939

Nip 6172054982

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

1A, 

WITASZYCZKI, 

63-200 JAROCIN

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI SP.Z O.O

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 BŚ.7351-372/10 12-08-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 12 BŚ.6740.1.588.2011.ŁA 19-08-2011 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 12 BŚ.6740.1.279.2011.ŁA 06-07-2011 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 12 BŚ.7351-963/09 18-01-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 12 BŚ.7351-705/09 07-10-2009 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 12 BŚ.6740.1.565.2011 ŁA 18-08-2011 Starostwo Powiatowe w JarociniePozwolenie na budowę

 12 BI-AL.7351-746/06 15-09-2006 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 12 NB-7351-615/95 05-02-1995 URZĄD REJONOWY W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 12 NB-7351-615/95-97 22-01-1997 Urząd Rejonowy w JarociniePozwolenie na budowę
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 13 PINB-7353/217/2011 09-11-2011 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO W 

JAROCINIE

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 NB-7351/35/UZ/98 28-08-1998 URZĄD REJONOWY W 

JAROCINIE

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 brak dec przegląd przekazny do 

star. pow w Jarocinie 28-06-2002

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 DSR-II-2.7241.30.2015 10-12-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-32/10 08-06-2010 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.16.2013 28-10-2013 Marszałek woj. wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.10.2014 19-03-2014 Marszałek Woj. Wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.4.2014 17-03-2014 Marszałek Woj. Wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-27/09 30-11-2009 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR.VI.7661-5/09 22-07-2009 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

22-07-2009

obowiązuje do:

20-07-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7243.60.2011 25-10-2011 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

25-10-2011

obowiązuje do:

24-10-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.II-10.6600-52/06 29-05-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

29-05-2007

obowiązuje do:

31-12-2011

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7222.24.2011 31-05-2011 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

31-05-2011

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7661-26/10 28-02-2011 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

28-02-2011

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 DSR.VI.7661-5/09 22-07-2009 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7244.80.2015 30-11-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-11-2015

obowiązuje do:

31-12-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623/86/10 09-06-2010 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

09-06-2010

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7243.24.2011 21-06-2011 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

21-06-2011

obowiązuje do:

20-06-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623/39/09 29-05-2009 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2011

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR.VI.7623/39/09 29-05-2009 MARSZAŁEK WOJ WLKP. obowiązuje od:

29-05-2009

obowiązuje do:

31-12-2010

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.II-10.6600-52/06 29-05-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.24.2011 31-05-2011 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

31-05-2011

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.722.48.2013 31-12-2013 Marszałek woj. wlkp. obowiązuje od:

31-12-2013

obowiązuje do:

31-03-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.26.2012 25-03-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-03-2013

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623/86/10 09-06-2010 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR-II-2.7222.118.2014 30-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  133 210,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 133 210,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  21 521,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

GLINA PIASZCZYSTA K=1,0X0,0000001M/S

POSPÓŁKA UŁOŻONA NA GEOWŁÓKNIE K>=10M/D

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

GEOMEMBRANA PEHD 2MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

K>=10M/D

RURY PCV K1S_ (0,025),ŚRED.200 I 160MM

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

NIE

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

10500

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ROZPROWADZANE NA KWATERZE nr 3

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  7 024,6400 Okrywa rekultywacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  181 019,05

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów ZAKŁAD  UTYLIZACJI  ODPADÓW  CLEAN  CITY SP.ZO.O. SKŁADOWISKO ODPADÓWINNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNYCH 

I OBOJĘTNE

1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

MNICHY, 

64-400 MIĘDZYCHÓD

2

Gmina Międzychód - obszar wiejski

Powiat Powiat międzychodzki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 634378207

Nip 5951392137

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. PIŁSUDSKIEGO 2, 

64-400 MIĘDZYCHÓD

ZAKŁAD  UTYLIZACJI  ODPADÓW  CLEAN  CITY SP.ZO.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GKMB 7331/77/2000 05-05-2000 BURMISTRZ MIĘDZYCHODUDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB-7351-5/2001 28-06-2001 STAROSTA MIĘDZYCHODZKIPozwolenie na budowę

 12 68/2006 21-06-2006 STAROSTA MIĘDZYCHODZKIPozwolenie na budowę
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 13 PINB-7353-112/2007 26-11-2007 PINB MIĘDZYCHÓDPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 DSR-II-2.7241.1.27.2016 28-12-2016 Marszałek Województwa wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR-II-2.7241.1.31.2017 20-06-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR.VI.7662-12/08 20-03-2009 MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI wyznaczony rok zamknięcia:

2008

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR.III.7662-19/08 10-07-2008 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-7241.22.2014 22-10-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.8.2018 20-06-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR.III.7623-117/08 28-04-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

28-04-2009

obowiązuje do:

31-12-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-7222.38.2014 30-12-2014 Marszałek Wielkopolski obowiązuje od:

30-12-2014

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.38.2016 17-10-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

17-10-2017

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.45.2015 01-12-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

01-12-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.II-2.7222.46.2014 17-10-2017 MARSZAŁĘK WOJEWÓDZTWA obowiązuje od:

17-10-2017

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.102.2014 07-01-2015 Marszałek Wielkopolski obowiązuje od:

07-01-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 26 DSR-II-2.7222.45.2015 01-12-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.102.2014 07-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-1.7222.38.2014 30-12-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.46.2017 17-10-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

17-10-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.III.7623-117/08 28-04-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

28-04-2009

obowiązuje do:

31-12-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.38.2016 17-10-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

17-10-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  2 100 992,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 158 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  100 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

1m GLINA, ŻWIR

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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GEOWŁÓKNINA SF 40, GEOMEMBRANA 2,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

50 CM ŻWIRU

CENTRALNY ORAZ ŁĄCZĄCE SIĘ ZNIM BOCZNE O ŚR. 150 mm

kolektory (materiał, średnica)

1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

V=1164 M3

V-409 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

W OKRESACH SUSZY ZRASZANIE ODPADÓW

nie

tak

NIE

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

tak

tak

tak

tak

tak

nie
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  23,6000 Warstwy izolacyjne

Gruz ceglany170102  31,0400 Warstwy izolacyjne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  16 509,3000 Warstwy izolacyjne

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 000,0000 Warstwy izolacyjne

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  19 972,3400 Budowa skarp

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  15,5200 Warstwy izolacyjne

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 171 241,02

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  30,2300

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221  1,4800

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  198,2200

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika 

budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  26,0400

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

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

02 02

150203  49,4400

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  70,1000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  3,7400

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01168202  18,9600

Inne niewymienione odpady170182  353,5700

Szkło170202  43,7800

Tworzywa sztuczne170203  181,9100

Odpadowa papa170380  234,5500

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  465,1700

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01

170802  140,8700

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

170904  6 994,0900

Inne niewymienione odpady190599  14,7400

Inne niewymienione odpady190599  14 481,0200

Skratki190801  258,7800

Zawartość piaskowników190802  128,3500
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Inne niewymienione odpady190999  17,2800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  22 223,3800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  455,0200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  121,8600

Nazwa składowiska odpadów MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. SULAŃSKA 13, 

62-510 KONIN

2

Gmina M. Konin

Powiat Powiat m.Konin

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 301719592

Nip 6652970029

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. SULAŃSKA 13, 

62-510 KONIN

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN 8380/3/86 26-02-1986 PREZYDENT MIASTA KONINADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN8380/3/86 26-02-1986 PREZYDENT MIASTA KONINAPozwolenie na budowę
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 13 G-KM-806/8064/1-23/86 03-03-1986 URZĄD MIASTA KONINAPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RO-7638-7/2002 14-01-2002 PREZYDENT MIASTA KONINADecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 SR.Ko8-6617-14/03 12-12-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKI wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 17 SR.Ko8-6617-14/03 12-12-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKI wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 DSR.VI.7662-25/10 09-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.II.2.7241.31.2014 

ze zm

18-03-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7241.6.2011 14-06-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-35/09 17-02-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR-II.2.7222.46.2018 23-10-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

23-10-2018

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-31/08 28-05-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

28-05-2009

obowiązuje do:

01-05-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-1.7222.88.2014 16-10-2014 Marszałek Woj. Wlkp. obowiązuje od:

16-10-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.56.2011 13-07-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

13-07-2011

obowiązuje do:

01-05-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.Ko-2.6600-7/06 21-05-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

21-05-2007

obowiązuje do:

01-05-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR.II.2.7222.107.2014 16-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

16-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-85/10 09-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

09-06-2010

obowiązuje do:

01-05-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II.2.7222.73.2018 01-08-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

01-08-2018

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.II.2.7222.8.2015 22-06-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

22-06-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.150.2011 19-03-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

19-03-2012

obowiązuje do:

01-05-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.II.2.7222.113.2015 10-04-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

10-04-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  2 815 820,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 678 781,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  168 516,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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POPIOŁY Z ELEKTROWNI O GRUBOŚCI 6-7,9m, K10 WYNOSI 6.6m/dobę (0,46cm/min)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

MIĄŻSZOŚĆ 1m, RURA FILTRACYJNA O ŚREDNICY 110 Z FILTREM TKANINOWYM W OBSYPCE FILTRACYJNEJ ZE 

ŻWIRU 16-31mm

RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PCV 160

kolektory (materiał, średnica)

0,1% W KIERUNKU ZBIORNIKA ODCIEKÓW

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2 ZBIORNIKI NA ODCIEKI duży 5200m3, mały 450m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

W MIARĘ POTRZEBY ZRASZANIE KWATERY

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Zużyte opony160103  124,9000 do budowy skarp w tym obwałowań i kształtowania korony 

składowiska

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 126,5000 do wykonywania warstwy izolacyjnej oraz budowy dróg dojazdowych

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  563,2000 do budowy skarp w tym obwałowań i kształtowania korony 

składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  24 427,7000 do wykonywania warstwy izolacyjnej oraz budowy dróg dojazdowych

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 569,9000 Do wykonywania okrywy rekultywacyjnej

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  19,9000 Do wykonywania okrywy rekultywacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady z procesów chemicznych020703  174,2000

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221  37,8000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06

170107  14 529,4000
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Inne niewymienione odpady170182  14,7000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  60,1000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

170904  4 957,0000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  3 597,9000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  380,5000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  3,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  659,6000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  8 632,5000

Nazwa składowiska odpadów Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Orzeszkowo, 

63-012 Dominowo

2

Gmina Dominowo

Powiat Powiat średzki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 000533127

Nip 7861471555

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Centralna 7, 

63-012 Dominowo

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UG-8330/4/92 10-02-1992 Urząd Gminy DominowoDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB.II 7351/1/92 12-03-1992 Urząd Rejonowy w Środzie 

Wielkopolskiej

Pozwolenie na budowę

 22 OS.7647-3/10 10-09-2010 Starosta Średzki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS-7647/13/2002 10-02-2003 Starosta ŚredzkiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  4

Pojemność całkowita [m3]32  22 690,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 12 824,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  12 885,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

nie

nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PEHD 1mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

pospółka 0,2m

rury perforacyjne PCV

kolektory (materiał, średnica)

tak 0,4%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

156,03m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  11 751,79

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSSOCICE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

RUSSOCICE, 

62-710 

2

Gmina Władysławów

Powiat Powiat turecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 000551131

Nip 6681290490

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

GMINA WŁADYSŁAWÓW
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ul. RYNEK 43, 

62-710 WŁADYSŁAWÓW

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 WSSE-N2-442/593/82 08-12-1982 PWJS KONINDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 14 "EKO-PRO" KONINDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 19 RLŚ7649/16/06 08-05-2006 Starosta Turecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 RLŚ 7649/16/06 08-05-2006 STAROSTA TURECKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 28 RL Ś 7649/16/06 08-05-2006 STAROSTA TURECKI podstawa prawna:

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  9 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 8 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. DOBRA NADZIEJA , PLESZEW2

Gmina Pleszew - obszar wiejski

Powiat Powiat pleszewski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250423184

Nip 6170013743

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. FABRYCZNA 5, 

63-300 PLESZEW

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 VAN 8390/13/85 30-12-1985 Naczelnik Miasta i Gminy PleszewDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 WB 7351/Spc/12/PL 10-07-1998 Urząd Rejonowy w PleszewiePozwolenie na budowę

 13 NB 7353-02/03/624 06-08-2003 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Pleszewie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 SR Ka 36621-6/03 16-12-2003 Wojewoda WielkopolskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 19 DSR-II-2.7241.1.20.2013 29-10-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2013

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 DSR-II-2.7241.1.20.2013 29-10-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR-VI.7663-15/10 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.22.2013 21-11-2013 Wojewoda WielkopolskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR Ka 36621-11/03 24-12-2003 Wojewoda WielkopolskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR-VI.7623-105/10 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Sr.Ka-2.6600-1/04/05 06-04-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

06-04-2005

obowiązuje do:

31-03-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 DSR-VI.7623-31/08 09-06-2009 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.2744.16.2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-31/08 09-06-2009 Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

09-06-2009

obowiązuje do:

31-03-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-105/10 09-06-2009 Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

09-06-2009

obowiązuje do:

31-03-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7222.132.2011 02-07-2012 Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

02-07-2012

obowiązuje do:

31-03-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 28 DSR-II-2.7241.1.20.2013 29-10-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

podstawa prawna:

termin wstrzymania:

30-11-2013

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  252 334,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 213 247,97

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

GLINA 0,5-2,5 MM

5182



FOLIA PEHD 2 MM 

MATA BENTONITOWA 2MM

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD 2MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

30 CM PIASKI I ŻWIRY ŚREDNIE

30 CM PIASKI I ŻWIRY ŚREDNIE

kolektory (materiał, średnica)

2%, 3%, 4%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

8M,6M

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

TAK, ROZDESZCZOWANIE

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  157,6600 WYKORZYSTANIE DO WYKONYWANIA OKRYWY 

REKULTYWACYJNEJ

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  157,6600 WYKORZYSTANIE DO WYKONYWANIA OKRYWY 

REKULTYWACYJNEJ

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  209 759,80

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

BARDO, 

62-300 WRZEŚNIA

2

Gmina Września - obszar wiejski

Powiat Powiat wrzesiński

3

4
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Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 632331638

Nip 7890001869

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. GEN. SIKORSKIEGO 38, 

WRZE¦ŚNIA, 

62-300 WRZEŚ¦NIA

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 WT1862/B/45 18-05-1992 URZĄD GMINY WRZEŚNIADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 455/2005 09-08-2005 STAROSTWO POWIATOWE 

WRZEŚNIA

Pozwolenie na budowę

 13 61/2007 POWIATOWY NADZÓR 

BUDOWLANY

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 PRZEKAZANO DO STAROSTWA 

POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 DSR-II-2.7241.1.2.2016 22-03-2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7241.37.2014 30-04-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  227 250,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 226 861,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  9 700,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD GR. 1,5 MM

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

tak

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

DRENAŻ Z RUR PERFOROWANYCH PEHD O ŚR. 300MM W 2 CIĄGACH

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

93,4

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  120 758,05

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW STAŁYCH O/PĄTNÓW1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

SŁAWĘCINEK, RĘBOWO, 

2

Gmina Ślesin - miasto

Powiat Powiat koniński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 310186795

Nip 6650001645

Typ składowiska składowisko odpadów obojętnych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. KAZIMIERSKA 45, 

62-510 KONIN

ZE PAK S.A. ELEKTROWNIA PĄTNÓW - KONIN

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GP 7331/5/94 30-08-1994 URZĄD WOJEWÓDZKI W 

KONINIE

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB7351/62/94 30-12-1994 URZĄD REJONOWY W KONINIEPozwolenie na budowę

 13 OS.III.7635-2-2-1/96 02-04-1996 WOJEWODA WIELKOPOLSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.KO.II.6623-4/02 12-02-2002 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 21 DSR-II.2.7241.1.4.2012 14-12-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 DSR-II.2.7241.1.2012 14-12-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 SR.KO.II-3-6623-13/02 30-12-2002 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.35.2014 23-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.6.2012 18-01-2013 Marszałek Woj. Wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 SR.V-2.6620/150/07 29-11-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

29-11-2007

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7660-42/08 25-03-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

25-03-2009

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.Ko.8-6620-2/04 04-03-2004 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

04-03-2004

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.Ko.8-6620-14/05 30-09-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

30-09-2005

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.Ko.8-6620-32/03 12-12-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

12-12-2003

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.Ko.8-6620-13/05 10-08-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

10-08-2005

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7244.121.2014 23-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

23-01-2015

obowiązuje do:

22-01-2025

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 SR.KO.II-3-6620-7-1/02 04-12-2002 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

04-12-2002

obowiązuje do:

31-10-2012

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.Ko.8-6620-12/04 21-12-2004 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

21-12-2004

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II.2.7244.9.2012 18-01-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

18-01-2013

obowiązuje do:

17-01-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7660-117/09 17-02-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

17-02-2010

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  335 124,70

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 24 254,60

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  43 700,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

SŁABO PRZEPUSZCZALNE GRUNTY NAKŁADU O MIĄŻSZOŚCI OKOŁO 30-40m, SKŁADAJĄCA SIĘ Z 

WYSELEKCJONOWANYCH IŁÓW POZNAŃSKICH POCHODZĄCYCH Z NAKŁADU KWB KONIN

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

tak

nie

tak

tak

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  24 254,60

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06

170107  3 105,4000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Zbójno, 

62-650 Kłodawa

2

Gmina Kłodawa

Powiat Powiat kolski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 310513596

Nip 6661065790

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

5195



ul. Cegielniana 15, 

62-650 Kłodawa

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 NB 392-7351/4/21-27/98 15-04-1998 Starosta KolskiPozwolenie na budowę

 13 ab 1156-73-53/73/2000 Starosta KolskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ 7649-573/02 21-01-2002 Starosta KolskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OŚ 7649/5176/03 Starosta Kolski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OŚ.6237.1.2012 04-12-2012 Starosta Kolski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OŚ 7649-60-4/02/03 24-01-2003 Starosta KolskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  62 809,58

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 60 140,77

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

pyły, glina pylasta
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Pionowa ścianka zagłębiona na 0,5 m warstwę pyłów

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Drenaż ułożony w warstwie red.-filtracyjnej na dnie czaszy

2,5 dł. ciągów drenarskich

kolektory (materiał, średnica)

Łącznie 410 m (II sektory), dł. przewodu dla sektora 196,5 m

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

4 szt. po 6,5 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 nie
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szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia, piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. OKRĘŻNA 2, 

GOLA, JARACZEWO

2

Gmina Jaraczewo

Powiat Powiat jarociński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250958809

Nip 6171946945

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. RYNEK 5, 

63-233 JARACZEWO

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 RG/B-7334/26/94 NR 

19/94

11-06-1994 URZĄD MIASTA I GMINY JAROCINDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB-7651/337/94 01-07-1994 URZĄD REJONOWY W 

JAROCINIE

Pozwolenie na budowę

 13 NB-7351/10/UŻ/96 22-05-1996 URZĄD REJONOWY W 

JAROCINIE

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 28-06-2002 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OŚ.7630-3/03 31-12-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 DSR-II-2.7241.1.29.2013 12-12-2013 Marszałek Woj. Wlkp. wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-06-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR-II-2.7241.35.2013 05-11-2013 Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.7630-1/03 10-03-2003 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 BŚ.7644-8-4/10 11-06-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.35.2013 05-11-2013 Marszałek Woj. Wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 BŚ.6233.15.2012.PR 26-10-2012 Starostwo Powiatowe w Jarocinie obowiązuje od:

26-10-2012

obowiązuje do:

30-06-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 BŚ.7644-3-11/09 17-02-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

obowiązuje od:

17-02-2010

obowiązuje do:

31-12-2012

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 BI.E-RP 7644-3-7/06 09-08-2006 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

obowiązuje od:

09-08-2006

obowiązuje do:

31-12-2009

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  16 400,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 14 417,94

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

 POLODOWCOWA MORENA DENNA IŁY FAZY LESZCZYŃSKIE

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM ORAZ WARSTWĄ REDUKCYJNO FILTRACYJNĄ DRENAŻ ODCIEKÓW Z PIASKU 

O GR. 0,5 MM NA DNIE I O 3 MM NA SKARPACH

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA HYDROTECHICZNA GR 1,5 MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

RURY DRENARSKIE O 100 Z POLICHLORKU WINYLU, DRENAZ POWIERZCHNIOWY Z PIASKU O GR. 0,35 MM K>10M/ 

DOBĘ

RURY PCV 160

kolektory (materiał, średnica)
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ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

36 M3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

RECYLKULACJA

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  3,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

5202



Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  14 417,94

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW W CIESZYNIE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

CIESZYN, 

63-435 SOŚNIE

2

Gmina Sośnie

Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250825480

Nip 6222239035

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ROLKOM SP. Z O.O.
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ul. WIELKOPOLSKA 11, 

63-435 SOŚNIE

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7331/17/92 04-11-1992 BURMISTRZ MIASTA ODOLANÓWDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB.SO.7351-P/8/92 18-12-1992 URZĄD REJONOWY OSTRÓW 

WLKP.

Pozwolenie na budowę

 13 PRA.SO.7357/2/97-2000 27-12-1999 STAROSTA OSTROWSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ-7164-9/2002 27-02-2002 STAROSTA OSTROWSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OŚ7164/3/2003 29-12-2003 STAROSTA OSTROWSKI wyznaczony rok dostosowania:

2009

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 19 DSR-II-2.7241.1.35.2013 31-01-2014 Marszałek Woj. Wlkp. wyznaczony rok zamknięcia:

2013

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OŚ-7164-1/04 29-08-2004 STAROSTA OSTROWSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Oś.7164-3/10 11-06-2010 STAROSTA OSTROWSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.41.2013 31-01-2014 Marszałek Woj. Wlkp.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS7623-1/06 09-03-2006 STAROSTA OSTROWSKI obowiązuje od:

09-03-2006

obowiązuje do:

09-03-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RPŚ.6233.7.2014 07-05-2014 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

07-05-2014

obowiązuje do:

31-12-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1
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Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  30 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 13 571,40

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

GLINA MORENOWA

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

BRAK

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

1,5 m

PE63

kolektory (materiał, średnica)

5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ZBIORNIK ODKRYTY

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

tak
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wykorzystanie do celów technologicznych (

NIE

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

żwir i piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

nie

nie

nie
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wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  132,4000 wykonanie okrywy rekultywacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  5 622,10

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów WYSYPISKO ŚMIECI W BRZÓSTKOWIE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

BRZÓSTKÓW, 

63-210 ŻERKÓW

2

Gmina Żerków - obszar wiejski

Powiat Powiat jarociński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 000529433

Nip 6171006231

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. MICKIEWICZA 5, 

63-210 ŻERKÓW

URZĄD MIASTA I GMINY ŻERKÓW

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN-7334/73/99 03-12-1999 BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

ŻERKÓW

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NR 710/99 12-05-2000 STAROSTA JAROCIŃSKIPozwolenie na budowę

 12 531a/10 21-10-2010 STAROSTA JAROCIŃSKIPozwolenie na budowę

 13 KDI/470/10/01 06-07-2001 WIOŚ W POZNANIU 

DELEGATURA W KALISZU

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 ARBV7353-9/2001 15-01-2001 STAROSTA JAROCIŃSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 14 OŚ6235/25/02 27-06-2002 URZĄD MIASTA I GMINY W 

ŻERKOWIE

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 OŚ.6237.1.2012.PR 31-07-2012 Starosta Jarociński wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OŚ.7644-8-1/10 27-05-2010 STAROSTA JAROCIŃSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 BŚ.7644-3-4/10 11-06-2010 STAROSTWO POWIATOWE W 

JAROCINIE

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

20-02-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  56 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 39 734,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  10 900,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD 2 MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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DRENAŻ NAFOLIOWY RURY PERFOROWANE DWUŚCIENNE HDPE 225/200 CM

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

400 M3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ROZDESZCZOWANIE

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

MATERIAŁ IZOLACYJNY O GR. 15 DO 20 CM W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ NIEAKTYWNE ODPADY 

PRZYJMOWANE NA SKŁADOWISKO

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  16 498,17

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Gałęzawice, 

62-306 Kołaczkowo

2

Gmina Kołaczkowo

Powiat Powiat wrzesiński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 630310690

Nip 7891003103

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Wrzesińska 41, 

62-306 Kołaczkowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Decyzje
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Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GGA-8830/40/193 23-06-1993 Urząd Gminy WrześniaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB7356/61/93/USP 17-12-1993 Urząd Rejonowy WrześniaPozwolenie na budowę

 13 NB7351/61/93/95 07-08-1995 Urząd Rejonowy WrześniaPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 CR-7630-3/2002 03-04-2002 Starostwo Powiatowe WrześniaDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 WB.6234.1.2012 03-07-2012 Starosta Wrzesiński wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 CR-7630-9/2002 31-12-2002 Starostwo Powiatowe we WrześniDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WR-7623-4/08 25-07-2008 Starostwo Powiatowe obowiązuje od:

25-07-2008

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25  WR-7623-15/05 08-11-2005 Starostwo Powiatowe we Wrześni obowiązuje od:

08-11-2005

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  26 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 26 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 400,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia PEHD 0 1,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

beton średnica 200

kolektory (materiał, średnica)

0,2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

200

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

odparowywanie

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  15 111,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów KOMUNALNE WYSYPISKO ODPADÓW W KRAJENCE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

KRAJENKA, 

77-430 

2

Gmina Krajenka - miasto

Powiat Powiat złotowski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 301991644

3

4

5

6
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Nip 7671696535

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. WŁ. JAGIEŁŁY 26A, 

77-430 KRAJENKA

KOMUNALNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 AB-II-440c-29/70 22-10-1970 PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY 

NARODOWEJ W ZŁOTOWIE

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 GWOP.II-571/179/71 17-09-1971 PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ 

RADY NARODOWEJ W 

KOSZALINIE

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 14 OS.III-7644-Prz/5/2002 07-02-2002 STAROSTA ZŁOTOWSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 OŚ.III-76644-Prz/1-5/200

2

30-12-2002 STAROSTA ZŁOTOWSKI wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OŚ.7635/92/07/08 25-03-2008 STAROSTA ZŁOTOWSKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 OS.7635/92/07/09 16-04-2009 STAROSTA ZŁOTOWSKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS.7635/VII/4/03 30-12-2002 STAROSTA ZŁOTOWSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1
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Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 32 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  27 000,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie
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oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  30,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

nie

nie

nie

nie

tak
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wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

nie

tak

nie

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Skałdowisko odpadów komunalnych-Moszczanka1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów , 

Moszczanka, 

63-440 

2

Gmina Raszków

Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 250402733

Nip 6221003052

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Jarocińska 19A, 

Raszków, 

63-440 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 19 DSR-II-2.7241.1.6.2014 25-04-2014 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 DSR-II-2.7241.8.2014 25-04-2014 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  23 900,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 900,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PHED 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

brak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zbiornik bezodpływowy żelbetonowy o poj. 180 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Minerały (np. piasek, kamienie)191209

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

nie

nie

nie

nie

tak
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wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów MIEDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP.Z O. O.1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów 31, 

Toniszewo, 

62-100 WĄGROWIEC

2

Gmina Wągrowiec

Powiat Powiat wągrowiecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570881401

Nip 7661730437

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

31, 

Toniszewo, 

62-100 WĄGROWIEC

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 AB.6740.527.2013 15-01-2014 Starosta WągrowieckiPozwolenie na budowę

 12 AB.7351-438/10 09-09-2010 Starosta WągrowieckiPozwolenie na budowę

 13 PINB7114/4/13 29-01-2013 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Wągrowcu

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 DSR-II-.7241.22.2017 21-12-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7222.23.2015 17-07-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.16.2015 01-04-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-.7241.4.2017 03-03-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 DSR-II-2.7222.13.2014 23-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

23-01-2015

obowiązuje do:

22-01-2025

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.25.2018 14-08-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

14-08-2018

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-.7222.64.2017 30-10-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-10-2017

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-.7222.47.2016 25-08-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-08-2016

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-II-2.7222.13.2014 23-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

23-01-2015

obowiązuje do:

22-01-2025

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.23.2015 17-07-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

17-07-2014

obowiązuje do:

16-07-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-.7222.64.2017 30-10-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-10-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-.7222.47.2016 25-08-2017 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

25-08-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  245 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 58 524,29

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  24 000,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

tak glina o współczynniku przepuszczalności ,10-9 m/s grubość 50 cm, piasek 10 cm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia pehd 2,0 mm, bentomata PM 1200 kN/m2,  geowłóknina 600 g/m2

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

piasek o współczynniku przepuszczalności k,10-4, grubość 50 cm

PEHD średnica 200 mm

kolektory (materiał, średnica)

1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1652

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia, gruz

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

tak

tak
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  642,5800 warstwy izolacyjne

Gruz ceglany170102  72,4600 warstwy izolacyjne

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  6,0000 warstwy izolacyjne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  178,6600 warstwy izolacyjne

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  42,1000 warstwy izolacyjne

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  58,0000 warstwy izolacyjne
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  55 967,02

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  12 433,6100

Skratki190801  54,4600

Zawartość piaskowników190802  30,2200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  25,8000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Wysoka Wielka, Wysoka

2

Gmina Wysoka - obszar wiejski

Powiat Powiat pilski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 000531045

Nip 7641221017

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

Miasto i Gmina Wysoka
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ul. Pl. Powstańców Wlkp. 20/21, 

Wysoka Wielka, 

89-320 Wysoka

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 NR-I/7413/8Ws/81 03-07-1981 Wojewódzkie Biuro Urbanistyki i 

Architektury

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 13 URGP-902/7351/III/385/9

3

04-09-1993 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Pile

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 22 SR.VIII-7651-1/5/06 02-11-2006 Starosta Pilski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  46 500,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 46 500,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 300,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

glina, 0,5 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

0,1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

5

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak, rozdeszczowanie

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

SROCKO MAŁE, 

62-060 STĘSZEW

2

Gmina Stęszew - obszar wiejski

Powiat Powiat poznański

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 630502975

Nip 7770006226

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

Rolno-Przemysłowe Zakłady Zielarskie "Strykowo" Sp. z o.o.
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7, 

Strykowo, 

62-060 

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 IB-7331/7/99 26-02-1999 BURMISTRZ GMINY STĘSZEWDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB-II 7353/15/112 22-06-1999 STAROSTWO POWIATOWEPozwolenie na budowę

 13 AB-II-7531/15/1/2000 04-02-2000 STAROSTWO POWIATOWEPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 20-02-2002 STAROSTWO POWIATOWEDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 DSR-II-2.7241.1.14.2017 11-09-2017 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7241.13.2014 20-10-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.8.2012 11-12-2012 Marszałek Wojewodztwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR-II-2.7222.57.2017 28-12-2017 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

28-12-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.18.2012 21-01-2013 Marszałek Wojewodztwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

21-01-2013

obowiązuje do:

12-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  211 030,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 202 756,76

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  18 304,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

ŻWIR SORTOWY 16/32 mm

RURY DRENAŻOWE TYP TUPLLA-JUSSI ŚR. 200/17

kolektory (materiał, średnica)

2-4% W KIERUNKU LINII DRENÓW

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

NIE-PODPOWIERZCHNIOWE

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

630 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nadmiar wywożony do oczyszczalni ścieków

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  340 943,38

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Staroprzygrodzka 121, 

63-400 Ostrów Wlkp.

2

Gmina Ostrów Wielkopolski3
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Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 302017142

Nip 6222780355

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Staroprzygrodzka 121, 

63-400 Ostrów Wlkp.

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 WAP.RAU.6733.40.2011 31-12-2011 Przezydent Miasta Ostrowa Wlkp.Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 RPA.6740.79.2012 31-01-2012 Przezydent Miasta Ostrowa Wlkp.Pozwolenie na budowę

 13 PINB.M-7353/32/13 20-05-2013 starosta OstrowskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 DSR-II-2.7241.13.2016 30-09-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.8.2017 02-06-2017 Marszałek województwa 

wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR-II-2.7222.91.2014 12-03-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

12-03-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-VI.7222.45.2012 10-05-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

10-05-2012

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0
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Pojemność całkowita [m3]32  325 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 259 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  2,30

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

grunt nieprzepuszczalny (glina) o współczynniku filtracji k<10-9 i miąższości 0,5 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia pehd 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir o współczynniku filtracji powyżej 1x10-4 m/s i miąższości 0,5 m

kolektor główny fi 300 mm saczki fi 200 mm

kolektory (materiał, średnica)

1 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

86,6 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie
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strumienie 

napowietrzające w 

zbiorniku odcieków

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  30,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

odpady mineralne

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 273,7400 warstwa izolacyjna

Gruz ceglany170102  213,1600 warstwa izolacyjna

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 582,6600 warstwa izolacyjna

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  624,9200 warstwa izolacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  225 647,59
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Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  18 651,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  17 746,6900

Nazwa składowiska odpadów MIEDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

MIEDZYBŁOCIE, 

77-400 ZŁOTÓW

2

Gmina Złotów

Powiat Powiat złotowski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 570277013

Nip 7671294914

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. SZPITALNA 38, 

77-400 ZŁOTÓW

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP.ZO.O

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

5244



 11 U.A.N-7331/77/99 18-11-1999 WÓJT GMINY ZŁOTÓWDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.7351/38-40/99/00 24-01-2000 STAROSTA ZŁOTOWSKIPozwolenie na budowę

 13 AB 7353/208/01 20-07-2001 STAROSTA ZŁOTOWSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 22 DSR-II-2.7241.1.12.2018 29-08-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR.VI.7241.16.2011 21-11-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS 7633/55/04 02-06-2004 STAROSTA ZLOTOWSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.20.2015 27-05-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.4.2016 11-03-2016 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-19-10 07-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

20-12-2005

obowiązuje do:

15-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-109/10 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DS.VI.7222.49.2011 30-12-2011 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

5245



 26 DSR.VI.7222.49.2011 30-12-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-12-2011

obowiązuje do:

15-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.31.2016 01-09-2019 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

01-09-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.PI-1.6600-2/05 20-12-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

20-12-2005

obowiązuje do:

15-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSr-II-2.7222.14.2012 04-10-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.54.2015 09-03-2016 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

09-03-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.89.2014 19-12-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-109/10 10-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

15-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  142 900,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 142 900,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  14 600,00

35 Uszczelnienie tak
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

GRUNTY SŁABOPRZEPUSZCZALNE 1,457x10 M/S DO 9,624 X10M/S

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PEHD O GR 2MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

OSYPKA ŻWIROWA O GR 0,25M

RURY PEHD 117/100

PEHD 200/176

kolektory (materiał, średnica)

NACHYLENIE WZDŁUZ KOLEKTORÓW -2%,NACHYLENIE DO KOLEKTORÓW -5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

BRAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

580 M3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

RECYRKULACJA ODCIEKÓW NA KWATERĘ

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

tak
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ODPADY, grunt

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Zawartość piaskowników190802

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13190814

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

nie

nie

nie
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wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  499,4000 Budowa skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony składowiska

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,9600 wykonanie warstw izolacyjnych

Gruz ceglany170102  168,0200 Budowa skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony składowiska

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,9600 wykonanie warstw izolacyjnych

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  99,5400 Budowa skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony składowiska

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  196,4360 Budowa skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony składowiska
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  152,9930 wykonanie warstw izolacyjnych

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,4600 wykonanie warstw izolacyjnych

Zawartość piaskowników190802  102,3400 wykonanie warstw izolacyjnych

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 

13

190814  1 721,6550 wykonanie warstw izolacyjnych

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  197,9600 Budowa skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony składowiska

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  91 898,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady120199  68,3800

Inne niewymienione odpady190599  6 425,4500

Skratki190801  173,6810

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  17,1200

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. CEGLARSKA 1A, 

63-500 OSTRZESZÓW

2

Gmina Ostrzeszów - miasto

Powiat Powiat ostrzeszowski

3

4
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Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 590765381

Nip 7691917979

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. BAWEŁNIANA 18, 

97-400 BEŁCHATÓW

EKO-REGION SP.ZO.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 PL.8330/19/84 18-09-1984 NACZELNIK MIASTA I GMINY 

OSTRZESZÓW

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN-8380+8381/40/90 14-03-1990 URZĄD WOJEWÓDDZKI W 

KALISZU

Pozwolenie na budowę

 13 PINB-7353/VI/5/10/409 19-07-2010 POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO W 

OSTRZESZOWIE

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS7630/01/02 28-02-2002 STAROSTA W OSTRZESZOWIEDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OS 7643/06/03 30-12-2003 STAROSTA OSTRZESZOWSKI wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 16 OS 7643/01/05 24-01-2005 STAROSTA OSTRZESZOWSKI podstawa prawna:

wyznaczony rok dostosowania:

0

Czy decyzja o dostosowaniu została 

przedłużona?

 23 DSR.VI.7662-42/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.23.2014 24-10-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 26 SR.V-8.6600-54/07 10-12-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

10-12-2007

obowiązuje do:

31-12-2010

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-97/09 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

31-12-2012

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.54.2014 16-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  344 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 259 896,34

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  48 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

GRUNTY SPOISTE O CHARAKTERZE GLINY I IŁÓW, MIĄŻSZOŚĆ UTWORÓW SPOISTYCH POW. 20m; 

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI K<10-8m/s (K<0,000036m/h)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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SYSTEM SĄCZKÓW DRENARSKICH ODPROWADZA ODCIEKI DO STUDZIENEK PRZEPUSTOWYCH, SKĄD 

KOLEKTOREM GŁÓWNYM SĄ PROWADZONE PRZEZ STUDZIENKĘ ZBIORCZĄ DO KANALIZACJI D400. SYSTEM 

DRENARSKI Z RUR PERFOROWANYCH PEHD ŚR. 100mm, UŁOŻONY W OBSYPCE ŻWIROWEJ O GRUBOŚCI 10cm; 

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI K=1X10-3m/s

STUDNIE KANALIZACYJNE (INSPEKCYJNE) WAVIN ŚR. 315mm Z TELESKOPOWYM ZAMKNIĘCIEM, RURA 

DRENARSKA DWUŚCIENNA PEHD ŚR. 300mm

kolektory (materiał, średnica)

NACHYLENIE POPRZECZNE POMIĘDZY GAŁĄZKAMI RUR DRENARSKICH 3%, NACHYLENIE WZDŁUŻ CIĄGU 

DRENARSKIEGO 1-1,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak
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Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ŻWIR, PIASEK, ODPADY WYKORZYSTANE JAKO MATERIAŁ PRZESYPOWY

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  101,6000 DO BUDOWY SKARP, OBWAŁOWAŃ I KSZTAŁTOWANIA 

KORONY SKŁADOWISKA

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  47,8000 DO BUDOWY WARSTW IZOLACYJNYCH

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 084,6000 DO BUDOWY WARSTW IZOLACYJNYCH

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  4 902,4000 DO WYKONANIA OKRYWY REKULTYWACYJNEJ

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  89,6000 DO WYKONANIA OKRYWY REKULTYWACYJNEJ

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  9 753,7000 DO BUDOWY SKARP, OBWAŁOWAŃ I KSZTAŁTOWANIA 

KORONY SKŁADOWISKA

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  254 350,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  506,9000

Skratki190801  3,1000

Zawartość piaskowników190802  8,5000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  4 352,1000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  359,4000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  67,8000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  248,7000

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW PALENISKOWYCH I ODPADÓW STAŁYCH W ODKRYWCE ZACHODNIEJ WRAZ Z 

ODPAROWALNIKIEM TZW.ODKRYWKĄ WSCHODNIA

1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

ŻUKI, CHLEBÓW, WARENKA, OLSZÓWKA,, 

2

Gmina Przykona

Powiat Powiat turecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 310186795

Nip 6650001645

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. PRZEMYSŁOWA 1, 

62-700 TUREK

ZE PAK S.A.  ELEKTROWNI ADAMÓW

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 13 OS.IV-8626a/2/85 20-12-1985  URZAD WOJEWÓDZKI W 

KONINIE

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 OS.KO.II 6811/36/00 21-12-2000 WIELKOPOLSKI URZĄD 

WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 14 OS.KO.II.6623-4/02 12-02-2002 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 DSR.VI.7662-33/09 22-04-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 SR.KO.II-3-6623-14/02 30-12-2002 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-44/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II--2.7241.30.2014 06-02-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OKREŚLA POZWOLENIE 

ZINTEGROWANE

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-II-7222.143.2014 22-09-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

22-09-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-1.7222.150.2015 30-12-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

30-12-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-113/10 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.III.7623-116/08 22-12-2009 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

22-12-2009

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-7222.276.2014 16-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

16-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7222.97-2011 30-12-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

30-12-2011

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 DSR-II-1.7222.14.2018 11-01-2019 Urzad Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

11-01-2019

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.18.2014 26-06-2014 Marszałek Woj. wlkp. obowiązuje od:

26-06-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.139.2014 31-07-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

31-07-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.KO.26600-3/05 30-12-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

30-12-2005

obowiązuje do:

31-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II--1.7222.145.2015 07-07-2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

07-07-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  8

Liczba kwater eksploatowanych30  8

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  31 600 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 17 168 379,86

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 400 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

CZWARTORZĘDOWE PLEJSTOCEŃSKIE GLINY ZWAŁOWE Z PRZEWARSTWIENIAMI PIASKÓW O MIĄŻSZOŚCI 

30-40m, Z WYJATKIEM CZĘSCI PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ SKŁADOWISKA GDZIE MIĄŻSZOŚĆ WARSTWY NIE 

PRZEKRACZA 10m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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GRUNTY ANTROPOGENICZNE STANOWIĄCE NAKŁAD Z KWB ADAMÓW W REJONIE ODPAROWALNIKA WÓD 

NADOSADOWYCH TWORZĄCE MIESZANINĘ UTWORÓW PIASZCZYSTYCH (~42%) ORAZ GLIN ZWAŁOWYCH (~58%) 

O MIĄŻSZOŚCI OD KILKU DO DWUDZIESTU KILKU METRÓW. W WYNIKU WYMIESZANIA I ZAGĘSZCZANIA TYCH 

GRUNTÓW PODCZAS ZWAŁOWANIA, TWORZĄ ONE WARSTWĘ SŁABOPRZEPUSZCZALNĄ W ZNACZNYM STOPNIU 

IZOLUJĄCĄ WODY NADOSADOWE NA SKŁADOWISKU OD NIŻEJ WYSTĘPUJĄCYCH POZIOMÓW WODONOŚNYCH.

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

DRENAŻ OBWAŁOWAŃ, WODY OPADOWE I ODCIEKI ZAWRACANE SĄ NA SKŁADOWISKO TYLKO W OBREBIE 

ODPAROWALNIKA

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ZAWRACANE NA SKŁADOWISKO-ODPAROWALNIK

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

nie
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  17 168 379,86

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  206,1000

Nazwa składowiska odpadów GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

UŚCIKÓWIEC, 

64-600 OBORNIKI

2

Gmina Oborniki

Powiat Powiat obornicki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 630218613

3

4

5

6
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Nip 7870023661

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. LIPOWA 19, 

64-600 OBORNIKI

PGKiM SP. Z O.O. w Obornikach

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN 8388/35/89/90 09-01-1990 UMIG OBORNIKIDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB-D-20-7351/41/92 29-05-1992 KIEROWNIK URZĘDU 

REJONOWEGO W POZNANIU

Pozwolenie na budowę

 13 NB-D-20-7356/15A/94 26-05-1994 URZĄD REJONOWY W POZNANIUPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 SR.Pi.5.6623-2/03 29-12-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 SR.Pi.5.6623-2/03 31-12-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKI wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 18 ROS-7624/57/06 03-07-2007 BURMISTRZ OBORNIK podstawa prawna:

wyznaczony rok dostosowania:

0

Czy decyzja o dostosowaniu została 

przedłużona?

 22 DSR-II-2.7241.5.2013 07-06-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-07-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 DSR.VI.7662-17/10 07-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.9.2012 22-11-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR.V.2.6623-13/06 28-12-2006 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 24 obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2005

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska była 

czasowa?

 25 DSR.VI.7623-77/10 09-06-2010 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

09-06-2010

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR-II-9-6621-6/04 26-09-2003 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

26-09-2003

obowiązuje do:

15-09-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 SR.V-2.6600-29/07 10-07-2007 Wojewoda Wielkopolski obowiązuje od:

10-07-2007

obowiązuje do:

10-07-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-II-2.7222.26.2012 07-01-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR-V-2.6600-29/07 10-07-2007 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

10-07-2007

obowiązuje do:

10-07-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.29.2013 22-11-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 27 termin (planowany) złożenia wniosku:

02-03-2007

Czy składowisko jest przewidziane do 

uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  195 920,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 182 898,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  29 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PCV; GRUBOŚĆ 0,5mm; WARSTWA NIEWYPALONYCH CEGIEŁ

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,4 m

PCV ŚR. 50x160mm

kolektory (materiał, średnica)

3

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

NIE

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

KOMORA NAPOWIETRZNA 10 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

RECYRKULACJA ODCIEKÓW NA SKŁADOWISKU ODPADÓW

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ZIEMIA, GRUZ - ODZYSK ODPADÓW

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  133 017,80

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH ODLEWNI ŻELIWA ŚREM S.A.1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów , 

Pysząca, 

63-100 Śrem

2

Gmina Śrem - obszar wiejski

Powiat Powiat śremski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 630262070

Nip 7850010299

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. STASZICA 1, 

63-100 ŚREM

ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAB-833-B/62/89 20-03-1989 NACZELNIK MIASTA I GMINY 

ŚREM

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 13 01-08-1990 UW POZNAŃ; WSSE POZNAŃ; 

UMiG ŚREM

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.7647-16/02 12-03-2002 STAROSTAWO POWIATIOWE W 

ŚREMIE

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 DSR-II-2.7241.3.2012 13-08-2012 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR-II-2.7222.40.2012 16-05-2013 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

16-05-2013

obowiązuje do:

15-05-2023

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.40.2012 16-05-2013 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

16-05-2013

obowiązuje do:

15-05-2023

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  95 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 79 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  2 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PCV 0,6-0,8 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  3,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne nie
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konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

tak

nie

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W SMOGORZEWIE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

SMOGORZEWO, 

63-820 PIASKI

2

Gmina Piaski

Powiat Powiat gostyński

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 302307041

Nip 6961876742

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. DWORCOWA 3, 

63-820 PIASKI

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP.ZO.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 NB 7351/391/96 27-05-1996 URZĄD REJONOWY W 

GOSTYNIU

Pozwolenie na budowę

 13 NB 7351/391/96 09-12-1996 URZĄD REJONOWY W 

GOSTYNIU

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 DSR-II-2.7241.23.2013 16-12-2013 MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR-II-2.7222.25.2013 16-01-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

16-01-2014

obowiązuje do:

16-01-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  121 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 40 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  14 400,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

NATURALNE GLINY ZWAŁOWE Z GLINAMI SKAŁ

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

RURY PERFOROWANE W OBSYPCE ŻWIROWEJ, RUROCIĄG ZBIORCZY Z RUR PCV 160

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

125

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

nie
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  21 563,81

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych i Przemysłowych dla Miasta i Gminy Pobiedziska1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , Borówkowo2

Gmina Pobiedziska - miasto

Powiat Powiat poznański

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 302285701

Nip 7773228861

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Poznańska 58, 

62-010 Pobiedziska

Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 1/2014 12-02-2014 Burmistrz Miasta i Gminy 

Pobiedziska

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 G.G.B.7331/145/95 08-08-1995 Burmistrz Miasta i Gminy 

Pobiedziska

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 G.G.B.7331/145/95 08-08-1995 Burmistrz Miasta i Gminy 

Pobiedziska

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.6740.07.34.2014 05-05-2014 Starosta PoznańskiPozwolenie na budowę

 12 NB-III-7351/7/215/95 20-12-1995 Urz±d Rejownowy w PoznaniuPozwolenie na budowę

 13 NB-II-7357/7/341/97 29-09-1997 Urząd rejonowy w PoznaniuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 14 Wojewoda WielkopolskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 SR.II-9.6623-15/03 30-12-2003 Wojewoda Wielkopolski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 DSR-II-2.7241.2.2015 06-03-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-20/09 13-08-2009 Marszałek Wojewodztwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-23/10 10-06-2010 Marszałek Wojewodztwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 DSR-II-2.7222.59.2014 14-01-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.39.2013 17-03-2014 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR.VI.7623-6/10 10-06-2010 Marszałek Wojewodztwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

01-05-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 DSR-II-2.7222.53.2017 26-01-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

26-01-2018

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 DSR-II-2.7222.59.2014 14-01-2015 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.53.2017 26-01-2018 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-6/10 10-06-2010 Marszałek Wojewodztwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.39.2013 17-03-2014 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 SR.II-11.6600-63-06 30-04-2007 SR.II-11.6600-63/06 obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  118 640,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 110 600,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1,31

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

piaski sandrowe o miąższości od 4 do 11m i o współ. filtracji k od 0,4 do 3m/s.

Pod nimi gliny zwałowe o miąższości średnio 60 m i współ. k=0,9 m/s

pod folią (geomembraną)- bezpośrednio pod nią zagęszczony wałowany piasek gliniasty o miąższości 0,4m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana firmy AGRU z folii PEHD o grub 2 mmm

uszczelniane dno kwatery oraz skarpy

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

drenaż nadfoliowy na wysokości 10cm nad folią PEHD. Warstwa ochronna o grubości 0,5 m

rury drenażowe : sączki - typu TUPLA-JUSSI o śr. 117/100mm, kolektor - typu TUPLA-JUSSI o śr. 200/176 mm. Perforacja 

na całym obwodzie rurociągu. Poza niecką kwatery odciek będzie przepływać do zbiornika odcieków grawitacyjnie rurą 

pełną typu TUPLA-OKRA T8 o śr. 200/176 mm

kolektory (materiał, średnica)

w kierunku zbiornika na odcieki wynosi 5%, w kierunku kolektorów, na szerokości kwatery wynosi 3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów
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tak

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiorniki na odcieki uszczelnione folią PEHD o grubości 1,5mm i betonem o grubości 8 cm. Pojemność całkowita 1078

Pojemność użytkowa 375

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak, prowadzimy recyrkulacje w zamknietym obiegu odcieków. Pompujemy na kwaterę aby przyśpieszyć procesy gnilne. 

Zwłaszcza w okresie wiosna-jesień. Własna deszczownia odcieków.

nie

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia, gleba

rodzaj materiału
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Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  24,9100 R5

Gruz ceglany170102  3,2000 R5
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  22,1200 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  7,0000 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  149 970,39

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  46,5800

Osady z klarowania wody190902  10,5400  7,7000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  69,8910

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  49,9010

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 15, 

BIAŁĘGI, 

62-095 MUROWANA GOŚLINA

2

Gmina Murowana Goślina - obszar wiejski

Powiat Powiat poznański

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 634510664

Nip 7772753743

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

15, 

BIAŁĘGI, 

62-095 MUROWANA   GOŚLINA

ALTRANS  SP.ZO.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 8330/30/93 15-12-1993 BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

SKOKI

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 PP.6733.2.2011 07-07-2011 BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

MUROWANA GOŚLINA

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 84/2002 03-06-2002 BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

MUROWANA GOSLINA

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB-V-7351/4/39/03 07-07-2003 STAROSTA POZNAŃSKIPozwolenie na budowę

 12 2290/12 16-05-2012 STAROSTA POZNAŃSKIPozwolenie na budowę

 12 AB.IV.7351-4-71/10 14-06-2010 STAROSTA POZNAŃSKIPozwolenie na budowę

 13 PINB/WIK/415/233/2015

/8977

15-06-2015 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB-7353/4/70/05 26-09-2005 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.VII.7648-12/02 07-02-2002 STAROSTA POZNAŃSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 WŚ.VII.7648-42/03 24-12-2003 STAROSTA POZNAŃSKI wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 DSR-II-2.7241.1.15.2015 05-08-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 21 SR.II-2.6623-10/05 28-10-2005 SR.II-2.6623-10/05 wyznaczony rok zamknięcia:

2005

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-09-2005

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 DSR-II-2.7241.24.2015 11-08-2015 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR-II-2.7241.21.2015 17-07-2015 MARSZAŁEK WOJEWODZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR-II-2.6623-9/05 28-09-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 DSR.VI.7662-9/10 24-05-2010 MARSZAŁEK WOJ. WLKP.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 DSR.VI.7623-69/10 08-06-2010 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

08-06-2010

obowiązuje do:

24-09-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR.VI.7623-155/10 24-09-2010 MARSZAŁEK WOJ. WLKP. obowiązuje od:

24-09-2010

obowiązuje do:

24-09-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR.II-2.6600-8/05 23-09-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKI obowiązuje od:

23-09-2005

obowiązuje do:

24-09-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 DSR-II-2.7222.136.2014 14-05-2015 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  400 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 249 100,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  35 900,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Kwatera nr 3- warstwa uszczelniania mineralnego 0,5 m, 10-9 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

KWATERA NR 1-FOLIA PEHD 1,5 mm, KWATERA NR 2-MATA BENTONITOWA+FOLIA PEHD-2,0mm, Kwatera nr 3 - 

mata bentonitowa, folia PEHD 2,0 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5m, 10-4 m/s

PEHD  SR. 200 MM

kolektory (materiał, średnica)

0,3-1,2%

0,5-1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

424 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

ZAWRACANIE NA KWATERĘ

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ODPADY

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

tak
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  568,3000 warstwy izolacyjne, tymczasowe drogi

Gruz ceglany170102  1 035,1000 warstwy izolacyjne, tymczasowe drogi

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 828,7200 warstwy izolacyjne, budowa skarp

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  11 284,6200 warstwy izolacyjne, tymczasowe drogi, okrywa rekultywacyjna

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  9 500,0000 okrywa rekultywacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  180 998,64

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 A

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  202,0200

Odpadowa papa170380  19,3200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  579,2200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

170904  6 673,9600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  5 009,8400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  62,4400

Odpady wielkogabarytowe200307  4,5000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  17,8000

Nazwa składowiska odpadów Anielin1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Leśna 46, Okonek2

Gmina Okonek - miasto

Powiat Powiat złotowski

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 302296745

Nip 7671697049

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Leśna 46, Okonek

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 13 21-04-1992 GP7331a/13.92Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 15 O¦.II-7644-Prz/1-2/2002 30-12-2002 Starosta Złotowski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OS.7635/87/08 30-09-2008 Starosta Złotowski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS.7635/VII/4/03 30-12-2002 Starosta ZłotowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  130 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 52 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  3 850,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00
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Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

tak

tak

nie
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  21 843,09

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych dla Gminy Powidz1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Powidz-Ługi, 

62-430 Powidz

2

Gmina Powidz

Powiat Powiat słupecki

Województwo WOJ.  WIELKOPOLSKIE

Regon 311019444

Nip 6671737096

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

, 

Powidz-Ługi, 

62-430 POWIDZ

Gmina Powidz

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 Bud.7332/63/99 25-08-1999 Wójt Gminy PowidzDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 68/99 28-09-1999 Starostwo Powiatowe w SłupcyPozwolenie na budowę

 13 AB7353/9/26/01 10-10-2001 Starostwo Powiatowe w SłupcyPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ODI463/98/1128/2001 07-11-2001 WIO¦ Poznań Deleagtura w KoninieDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 DSR-II-2.7241.6.2018 06-08-2018 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 SR.6237/2/2012 29-05-2012 Starostwo Powiatowe w SłupcyDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 SR-76441/84/09 02-04-2010 Starostwo Powiatowe w Słupcy obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  67 742,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 46 425,52

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  8 656,00

35 Uszczelnienie tak

5291



naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PE gr. 2mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

obsypka 30 cm, współćzynnik 16/32 mm

200PE

kolektory (materiał, średnica)

0,5

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

tak

tak
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

c) Spalarnie lub współspalarnie odpadów

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Instalacja do współspalania odpadów drewnianych

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Przemysłowa 1, 62-700 Turek
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Gmina

Powiat

Województwo

Turek

Powiat turecki

WOJ.  WIELKOPOLSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 0,21

310186795

6650001645

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

SR.Ko.26600-3/05 30-12-2005 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 500 000,00

 0,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: POMIAR CIĄGŁY rok

tak nie
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Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów INSTALACJA SPALANIA PALIW W ELEKTROWNI KONIN

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. PRZEMYSŁOWA 158, 62-510 KONIN

Gmina

Powiat

Województwo

M. Konin

Powiat m.Konin

WOJ.  WIELKOPOLSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 17,10

310186795

6650001645

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

SR.Ko-2.6600-4/06 28-04-2006 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 1 000 000,00

 315 825,00
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Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: POMIAR CIĄGŁY rok

tak nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 24 803,8200

191207 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06  3 875,1400

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100180 Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

 32 383,8000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów INSTALACJA SPALANIA PALIW W ELEKTROWNI PĄTNÓW

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. KAZIMIERSKA 45, 62-510 KONIN

Gmina M. Konin
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Powiat

Województwo

Powiat m.Konin

WOJ.  WIELKOPOLSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 0,82

310186795

6650001645

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

SR.Ko-2.6600-4/06 28-04-2006 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 500 000,00

 65 919,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: POMIAR CIĄGŁY rok

tak nie

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Instalacja Termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych 

odpadów komunalnych
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Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Energetyczna 5, poznań

Gmina

Powiat

Województwo

M. Poznań

Powiat m.Poznań

WOJ.  WIELKOPOLSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

142871207

9512335694

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę UA-VII-A06.6740.3137.2013 20-01-2014 Prezydent Miasta Poznania

Pozwolenie na użytkowanie WOA.7721.207.2016RD 12-10-2016 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

DSR.II-2.7222.14.2015 21-12-2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 210 000,00

 706 850,60

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

NOx, SO2, HCL,HFtak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie
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Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  209 972,7450

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190107 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  7 784,1000

190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11  55 908,5200

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Instalacja Termicznego Przekształcenia Odpadów

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Sulańska 11, 62-510 Konin

Gmina

Powiat

Województwo

M. Konin

Powiat m.Konin

WOJ.  WIELKOPOLSKIE

REGON

NIP

310335806

6652223120
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Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:
spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę UAN.7351-486/98 23-10-1998 URZĄD MIEJSKI W KONINIE

Pozwolenie na użytkowanie UA.73511-91/99 27-09-1999 PREZYDENT MIASTA KONINA

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

SR.II-11.6620-105/06 22-12-2006 WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 5 793,60

 31 779,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok  2002 

tak tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

020103 Odpadowa masa roślinna  0,3660
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020108 Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

 1,1260

020109 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08  0,0010

020180 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

 0,0040

020203 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 20,8800

020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 4,1780

020382 Odpady tytoniowe  59,7350

020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  0,3550

020704 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  6,4970

030104 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje niebezpieczne

 0,1350

040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych  0,3930

060704 Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)  0,0200

061301 Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki 

do konserwacji drewna oraz inne biocydy

 0,0180

070104 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 0,0200

070107 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

 0,0400

070213 Odpady tworzyw sztucznych  0,3660

070214 Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne 

(np. plastyfikatory, stabilizatory)

 0,3290

070481 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 

w 07 04 80

 0,0840

070499 Inne niewymienione odpady  0,5200

070510 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  0,4100
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070513 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  41,0630

070604 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 0,5450

070681 Zwroty kosmetyków i próbek  1,5150

080111 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 0,1050

080117 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 0,0950

080318 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17  0,6180

080409 Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 0,0120

080415 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 0,0630

090104 Roztwory utrwalaczy  0,0100

090107 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki 

srebra

 0,0900

110113 Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

 6,6900

120107 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

 0,0100

120116 Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne  0,1520

120117 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16  10,3490

120120 Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,3400

120121 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20  0,7980

130508 Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów 

w separatorach

 0,0270

130899 Inne niewymienione odpady  0,3860

150101 Opakowania z papieru i tektury  0,0200
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150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  1,4760

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe  0,0340

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne)

 27,7280

150111 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 1,5500

150202 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

 6,0690

150202 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

 0,4000

150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02

 0,0870

160107 Filtry olejowe  6,4340

160108 Elementy zawierające rtęć  0,0080

160110 Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)  1,6200

160113 Płyny hamulcowe  0,0210

160114 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne 

substancje

 0,1830

160115 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 

01 14

 0,0400

160303 Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,0040

160304 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 

03 80

 0,0280

160305 Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  1,2480
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160306 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

 0,6650

160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia

 1,8890

160506 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 

mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

 1,4980

160507 Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 0,0060

160509 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 

lub 16 05 08

 0,0340

168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  0,0130

168101 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  0,3180

168102 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01  9,0000

180101 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

 0,1150

180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 

służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 137,6260

180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 3 937,8570

180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  84,0040

180106 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 6,8670

180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

 0,4220

180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  32,1680

180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  4,0540

180182 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  5,2220
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180201 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

 0,4090

180202 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 106,3580

180203 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02  22,1200

180205 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 0,0270

180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

 0,0380

180208 Leki inne niż wymienione w 18 02 07  3,9960

190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  0,0380  0,0380

190999 Inne niewymienione odpady  0,0110  0,0110

198001 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

 0,9560

200101 Papier i tektura  3,0450

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  7,9510

200111 Tekstylia  0,0900

200113 Rozpuszczalniki  0,3860

200117 Odczynniki fotograficzne  0,0030

200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)

 0,8030

200125 Oleje i tłuszcze jadalne  0,1150

200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne

 29,9050

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

niż wymienione w 20 01 27

 41,2280

200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne  2,3280
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200131 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  0,9800

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  17,9270

200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19  0,3070

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  0,0070

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190107 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  108,0000

190111 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

 367,3000

190115 Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne  17,0000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z 

O.O.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. SULAŃSKA 13, 62-510 KONIN

Gmina

Powiat

Województwo

M. Konin

Powiat m.Konin

WOJ.  WIELKOPOLSKIE

REGON

NIP

301719592

6652970029
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Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:
spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę Decyzja nr 256 ze zm 28-10-2013 Prezydent Miasta Konina

Pozwolenie na użytkowanie PINB552/112/2015 25-09-2015 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

DSR-II-2.7222.42.2014 20-08-2015 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 94 000,00

 613 884,40

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

redukcja tlenków azotu oraz emisji kwaśnych 

nieorganicznych składników zanieczyszczeń 

spalin a także emisji substancji organicznych 

w postaci gazów i par w przeliczeniu na 

całkowity węgiel organiczny

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów
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191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

 2 123,4000

191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

 20 508,7000

191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

 5 020,9000

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  61 427,7000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190107 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  1 502,0000

190111 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

 126,5000

190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11  27 645,9000

190113 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne  1 420,7000

190115 Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne  1 128,4000

Dział 9. Informacja o gospodarowaniu pojazdami wycofanymiz eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO CZĘ¦CI MERC s.c.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-300 Nowy Tomy¶l, ul. Kolejowa 52

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 52

NIP 7881986618

REGON 301650570

Telefon/faks/e-mail 606681870

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  62  74,518

Suma:  62  74,518

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  0,184

160103  0,293

160107  0,023

160112  0,016

160113  0,023

160114  0,031

160115  0,016

160117  49,021

160118  1,917

160119  2,431

160120  1,523

160122  0,031
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160601  0,457

160801  0,023

Suma:  55,989

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 20,116

Suma:  20,116

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CENTROZŁOM WROCŁAW Wrocław, ul. Robotnicza 16, 53-608 000026577

 2 FHU Szorsz Dawid Kamieniec, ul. Lubiechowo 17, 17 301277326

 3 FIRMA ATOM Tomasz 

Adamczewski

Lisia Góra, ul. Lisia Góra 28, 68-320 080478765

 4 P.H.U. Krzysztof Maluśki 64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 410379350

 5 PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO PRODUKCYJNE 

Przemysław Olejnik

64-061 Kamieniec, ul. Wąbiewo 26 411417405

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,64

 95,64

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.P.U.H.  Stacja Demontażu Pojazdów "CZEWAN"

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-420 KWILCZ, ul. MIŁOSŁAWSKA 24

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-420 Kwilcz, ul. Lipowa 12

NIP 7870014892

REGON 630522920

Telefon/faks/e-mail 061/2915178

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  383  403,294

Suma:  383  403,294

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,950

160103  11,000

160107  0,120

160113  0,050

160114  0,492

160117  265,310

160118  29,730

160119  20,070

160120  4,160

160601  2,990

160801  0,080

Suma:  335,410  0,542

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 60,490

Suma:  60,490

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Handel Usługi A. Wojciechowski Grzybno, 19b, 63-112 Brodnica 612823973 301296460

 2 Katalizatory Poznań sp. z o. o. 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33880650826 302640929

 3 Odylion sp. z o. o., sp. k. 02-987 Warszawa, ul. Syta 114z/1 228851421 146833994
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 4 PERFEKT Kotowo, 20, 62-066 Granowo 608418664 300432500

 5 POLCCOPER sp. z o. o. Przesieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel6551219908 639835359

 6 PPhiU A. L. V. Link sp. z o. o. 58-305 Wałbrzych, ul. Sportowa 13748423456 005810784

 7 Propet Recykling podlaski 

Tomczak sp. j.

63-900 Rawicz, ul. armii Krajowej 12655451102 411532115

 8 Przedsiebiorstwo Wielobranżowe 

"LS PLUS" sp. z o. o.

62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a614475171 634273738

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Handel Usługi A. Wojciechowski Brodnica, ul. Grzybno 19B, 63-112 612823973 301296460

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,16

 98,16

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PPHU ZULIT Roman Jopek

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Witrogoszcz Osada, 17A, 89-310 Łobżenica

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Witrogoszcz Osada, 17A, 89-310 Łobżenica

NIP 7670009136

REGON 570126975

Telefon/faks/e-mail 672860247

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  75  11  82,735

Suma:  75  11  82,735

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,622

130701  0,037

130702  0,063

160103  2,125

160107  0,018

160113  0,006

160114  0,030

160117  15,822  44,450

160118  2,475

160119  2,030

160120  1,465

160122  1,355

160199  1,005

160601  1,072

 0,100Suma:  25,611  1,355  44,450

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 4,150

Suma:  4,150

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AMRA M.R. Andryańczyk Spółka 

Jawna

Bydgoszcz, ul. Marii Konopnickiej 45, 85-124 091413317

 2 ESPADON Sp. z o.o. 70-807 Szczecin, ul. Narzędziowa 55505710017 368849233

 3 MZUK sp. z o.o. Złotów, ul. Szpitalna 38, 77-400 570277013

 4 UL-POL S.C. Urszula Kręcka, 

Henryk Kręcki, Dorota Słowińska, 

Marek Słowiński

85-463 Bydgoszcz, ul.  Łąkowa 71 523724954 341297409

 5 Waster Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Na Zapleczu 20 566575950 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 92,61

 89,69

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "ROLBUD" MICHAŁ 

MICHALAK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

LUBOMIERZ, 3, 63-300 PLESZEW

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy LUBOMIERZ, 3, 63-300 PLESZEW

NIP 6170252979

REGON 250059382

Telefon/faks/e-mail 62 7419391, 7419391

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  484  27  493,640

Suma:  484  27  493,640

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,204

160103  2,467

160116  0,462

160117  354,351

160118  12,782

160119  11,067

160122  0,946

160601  3,802

Suma:  387,081
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2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 90,127

Suma:  90,127

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CMC POLAND SP. Z O.O. 42-400 ZAWIERCIE, ul. PIŁSUDSKIEGO 82 278819315

 2 COGNOR S.A. 42-360 PORAJ, ul. ZIELONA 26 012859760

 3 JOPEK RECYKLING Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca724569561 301611110

 4 ORZEŁ BIAŁY S. A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 24322813481 270647152

 5 PHU EKOMETAL 62-800 Kalisz, ul. Niedzwiady 7 501608873 302286617

 6 RECO-TRANS SP. Z O.O. 63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 411558014

 7 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 634609612

 8 WASTER SP. Z O.O. 87-100 TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,67

 96,67

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ECO-CARS SP. Z O.O.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

61-362 POZNAŃ, ul. FORTECZNA 14 A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 61-362 POZNAŃ, ul. FORTECZNA 14 A

NIP 7822249887

REGON 634370588

Telefon/faks/e-mail 61 8870024

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]
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 1  1 555  0  1 640,865

Suma:  1 555  0  1 640,865

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  41,055

160117  853,159

160118  7,456

160119  120,135

160120  1,292

160601  16,678

Suma:  1 039,775

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 591,396

Suma:  591,396

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 DRAPOL sp. z o. o. 80-719 Gdańsk, ul. Litewska 16 191542945

 2 EKO ALU sp. z o. o. 60-413 Poznań, ul. Sytkowska 39 301879568

 3 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe 

"LS-PLUS"

62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a/2 634273735

 4 Recykl Organizacja Odzysku S. 

A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

 5 STENA RECYCLING SP. Z O.O. 00-876 WARSZAWA, ul. OGRODOWA 58 017264326

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,40

 99,40

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu SKUP ZŁOMU, METALI KOLOROWYCH, SUROWCÓW WTÓRNYCH, MAKULATURY, 

SZKŁA JERZY PIEPRZYK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-125 PONIEC, ul. BOJANOWSKA 20

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-125 PONIEC, ul. BOJANOWSKA 20

NIP 6961584270

REGON 411201335

Telefon/faks/e-mail 661190943

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  329  11  349,928

Suma:  329  11  349,928

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,490

150202  0,090

160103  10,400

160107  0,085

160113  0,045

160115  0,180

160117  300,670

160118  9,310

5318



160119  5,800

160120  10,850

160122  6,000

160601  2,300

Suma:  340,220  6,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BATERPOL S.A. 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108 273161177

 2 Centrozłom Wrocław S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 3 FHU DMPOL Kościan, ul. Długa 1a, 64-000 300778888

 4 FPHU ROMINEX Rusociny, 32, 97-306 Grabica 590338940

 5 PPHU ROLPRZEM Przemysław 

Picz

Kąkolewo, ul. Zielona 10, 64-113 Osiecza 300826819

 6 PW LS-PLUS Sp. z o.o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2 634273738

 7 Recykl Organizacja Odzysku S.A. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,82

 97,11

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PHU EWMAR SP. J. P.RABIEGA S. NYCZAK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-000 KOŚCIAN, ul. CHŁAPOWSKIEGO 9

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-000 KOŚCIAN, ul. CHŁAPOWSKIEGO 9

NIP 6980006226

REGON 410514470

Telefon/faks/e-mail 65 5121770, 5121770

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  374  6  375,197

Suma:  374  6  375,197
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Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,340

160103  9,380

160117  300,620

160118  5,428

160119  12,940

160120  12,540

160122  2,130

160199  4,300

160601  3,807

160801  0,486

Suma:  352,971

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 4,170

Suma:  4,170

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ATB TRUCK S.A. 63-100 ¦rem, ul. Gostyńska 51 612810549 010790193

 2 FILMAR METAL RECYKLING 

RYSZARD MAJEWSKI

62-064 PLEWISKA, ul. ŻYTNIA 54616517644 630898967

 3 ORZEŁ BIAŁY S.A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. RoĽdzieńskiego 24322813481 270647152

 4 PHU KATMET ZBIGNIEW 

FRANKÓW

88-100 INOWROCŁAW, ul. ROLNA 7510061311 340597782

 5 PRZEDSIEBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE 

KRZYSZTOF MALUSKI

64-000 KOŚCIAN, ul. POZNAŃSKA 73655127208 410379350
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 6 PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO PRODUKCYJNE 

PRZEMYSŁAW OLEJNIK

WĄBIEWO, 26, 64-061 KAMIENIEC601240630 411417495

 7 STENA RECYCLING SP.Z 

O.O./Oddział Swarzędz

00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58618187600 017264326

 8 TOM SP. Z O. O. 70-812 SZCZECIN, ul. POMORSKA 112914692170 054569928

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,00

 97,00

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Czę¶ci Samochodowe Michał Lament

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Gr±bków, 74, 62-709 Malanów

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Turek, 4a, 62-700 Dzierżązna

NIP 6681881386

REGON 301291125

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  31  0  33,225

Suma:  31  0  33,225

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,350

160103  1,000
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160117  17,925

160118  0,973

160120  0,700

160601  0,197

160801  0,035

Suma:  21,180

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 10,400

Suma:  10,400

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ARTUROKATY ARTUR 

BOĆKOWSKI

GRABÓW NAD PILICĄ, 26, 26-902 GRABINA 369424234

 2 AUTOMOTO-SERWIS JACEK 

KOSTERA

RAFAŁÓW, 31, GODZIESZE WIELKIE 301568029

 3 EURO EKO , ul. BOCZNA 17, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 472340820

 4 FHU ANPOL S.C. ZADWÓR, 7, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ 371000805

 5 KONGER RECYKLING POLSKA 

SP. Z O.O.

62-710 WŁADYSŁAWÓW, ul. GŁOGOWA 28 146340040

 6 PHU BIOMIX NORBERT 

MIKOŁAJCZAK

ROKUTÓW, 47, 63-300 PLESZEW 250983606

 7 PHU HENRYK WAWRZYNIAK POWIERCIE, 70, 62-600 KOŁO 369492600

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,04

 95,04
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO MIRMAR S.C. M. SZCZEPANKIEWICZ, M. LIS

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-506 KONIN, ul. ŚLESIŃSKA 23 C

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-506 KONIN, ul. ŚLESIŃSKA 23 C

NIP 6552170694

REGON 310317330

Telefon/faks/e-mail 063 2427806,2427806

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  628  8  660,339

Suma:  628  8  660,339

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,754

160103  10,573

160107  0,265

160113  0,065

160114  0,400

160117  222,870  244,401

160118  28,519

160119  15,313

160120  10,197

160601  4,207

Suma:  293,163  244,401

2.2.3.
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Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 121,778

Suma:  121,778

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BI-MET SP. Z O.O. 00-961 WARSZAWA, ul. FORT WOLA 22/10 140380385

 2 CMC Poland sp. z o. o. 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82 278819315

 3 DSS Recykling sp. z o. o. Dabrowa Górnicza, ul. Płocka 37, 42-530 Dąbrowa Górnicza 530964012

 4 FRONTAL AMUMINIUM sp. z o. 

o. sp. k.

62-510 Konin, ul. Maratońska 5 302055875

 5 ORZEŁ BIAŁY S. A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23 270647152

 6 P.W. ADAXS ADAM SOŁTYS 58-150 STRZEGOM, ul. JAŚMINOWA 28 020826316

 7 Prohydro Tomasz kubacki 62-540 Kleczew, ul. Szkolna 17 250563117

 8 PROPET RECYKLING PODLASKI 

TOMCZAK sp.j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 9 RECO-TRANS SP. Z O.O. 63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 411558014

 10 Recykl Organizacja Odzysku S. 

A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

 11 WASTER SP. Z O.O. 87-100 TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,08

 93,10

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FIRMA BIRAS S.C. M.B. IWAŃSCY

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-520 GRABÓW, ul. PARKOWA 1

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-520 GRABÓW, ul. PARKOWA 1

NIP

REGON 250205240

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.
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1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  32  0  37,477

Suma:  32  0  37,477

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,208

160103  0,909

160107  0,009

160113  0,043

160114  0,077

160117  26,728

160118  1,499

160119  3,467

160120  1,216

160122  0,633

160601  0,447

Suma:  35,236

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,824

Suma:  0,824

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 DSS RECYKLING SP. Z O.O. 09500 GOSTYNIN, ul. PŁOCKA 37 530964012
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 2 Firma Handlowo-Usługowa 

"ANPOL"S.C.

Zadwór, 7, 38-440 Iwonicz Zdrój 371000805

 3 OLMET Olga Nawrocka , 43, 98-260 Prażmów 731027272

 4 PHU "MEGA-TRANS" Józef 

Serweta

98-360 Lututów, ul. Klonowska 5 730982133

 5 RECYKL ORGANIAZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

 6 REMONDIS Sp. z o.o. Górażdże, ul. Kamienna 11, 47-316 Gogolin 250645370

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,21

 85,27

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PHU HANDEL ZŁOMEM ZEON HOJNY

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-860 POGORZELA, ul. GOSTYŃSKA 18

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-860 POGORZELA, ul. GOSTYŃSKA 18

NIP 6961024648

REGON 410033893

Telefon/faks/e-mail 65 5719273/605235433

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  322  12  355,892

Suma:  322  12  355,892

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

5326



130208  1,650

160103  6,550

160107  0,860

160114  0,520

160117  299,759

160118  3,921

160119  16,390

160120  7,160

160601  3,270

Suma:  340,080

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 2,375

Suma:  2,375

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AGROPC Piotr Śliski 88-300 Mogilno, ul. Izdby 5 601236867 341390110

 2 Auto Wis Wiśniewski Arlen Suchprzew, ul. Słoneczna 14a, 63-300 Pleszew603405340 300651685

 3 Firma Surtex Robert Buliński 63-700 Krotoszyn, ul. M. Kozala 2 627227640 250563212

 4 KOR-MAR Wiesław Nagły Chocicza, ul. Kasztanowa 9a, 63-041 Boguszyn608143786

 5 PHU RAD - MET Zenon Jędrasik 88-111 Rojewo, ul. Ściborze 37 090345507

 6 Polcopper sp. z o. o. 64-030 Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16655129908 639853359

 7 PPH Łukasz Przybył 63-820 Piaski, ul. Gostyńska 11 630879183

 8 PPHU LUTOMIX Andrzej 

Aleksandrzak

Krotoszyn, ul. Krotoszyńska , 181 Lutogniew627212907 251581689

 9 Recomat E. M. Puslednik sp. j. 63-860 Pogorzela, ul. Gostyńska 14a 300467384

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 PHU Krzysztof Maluśki 64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 602526010 410379350

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,83

 95,83

5327



Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu "ELEKTRO-METAL"  KASACJA  POJAZDÓW  MECHANICZNYCH  JÓZEF GRAŚ

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

WRONKI, ul. OGRODOWA 95

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy WRONKI, ul. OGRODOWA 95

NIP 7631009830

REGON 570043605

Telefon/faks/e-mail 067/2549460

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  57  3  58,699

Suma:  57  3  58,699

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  1,719

160117  33,037

160117  33,037

160118  1,663

160119  5,420

160120  1,400

160601  0,880

Suma:  77,156

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

5328



 12,746

Suma:  12,746

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 INVESTMENT Dominik Marcin 

Paszkowski

62-030 Luboń, ul. Polna 4/1 661840886 301878267

 2 LEADMET Recykling sp. z o. o. 

Sp. k.

01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 30224241010 146851650

 3 POLCCOPER sp. z o. o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel655129908 639835359

 4 PROPET RECYKLING PODLASKI 

TOMCZAK sp. j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12655451102 411532115

 5 REMONDIS SANITECH POZNAŃ 

sp. z o. o.

61-483 Poznań, ul. Górecka 6640614 632076318

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 REMONDIS SANITECH POZNAŃ 

sp. z o. o.

61-483 Poznań, ul. Górecka 6640614 632076318

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,87

 96,87

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu TOMASZ PIOTROWSKI ZŁOMIX

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-030 Śmigiel, ul. Łepkowicza 4

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-030 Śmigiel, ul. Łepkowicza 4

NIP 6981578628

REGON 411050178

Telefon/faks/e-mail 65 518 03 10

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

5329



 1  253  7  263,213

Suma:  253  7  263,213

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,067

160103  4,932

160117  172,027

160118  11,180

160119  24,653

160120  3,100

160601  3,774

Suma:  220,733

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 34,520

Suma:  34,520

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. Ostrówiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza , 27-400 016364209

 2 E.M.Eco-Trams Mirosław Kordyl Choceń, ul. Spacerowa 9/10, 87-850 340576886

 3 FHU DMPOL Dariusz Ratajczak 64-000 Kościan, ul. Długa 1a 300778888

 4 Lebel S. A. 63-100 Śrem, ul. Rolna 7a 302124790

 5 ODYLION Sp. z o.o. Sp. K. Warszawa, ul. Syta 1142/11, 02-987 146833994

 6 Orzel Biały S.A. Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23, 41-946 270647152

 7 PHU PREFEKT Mateusz Perz Kotowo, 20, 62-066 Granowo 300432500

 8 PROPET RECYKLING Podlaski 

Tomczak sp. j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 9 PW LS-PLUS sp. z o. o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a/2 634773738

5330



 10 Syntom Metal Recycling Sp. z 

o.o.

Warszawa, ul. Rembielska 20/318, 03-052 141887399

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,97

 96,97

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu CAR-LIFT SERVICE SP. Z O.O. ZPCHR

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-400 OSTRÓW WLKP., ul. KAMIENNA 10A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-400 OSTRÓW WLKP., ul. KAMIENNA 10A

NIP 6222255850

REGON 250853186

Telefon/faks/e-mail 625914931/ 625912912

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 0,00

 0,00

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Obwoźny Skup Złomu i Metali Kolorowych "ZŁOMEX"

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Szymanowo, 98A, 63-900 Rawicz

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-921 Chojno, 109

NIP 6991876126

REGON 300807644

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  268  103  261,920

5331



Suma:  268  103  261,920

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130113  0,112

130208  0,944

150202  0,792

160103  4,728

160107  0,032

160113  0,144

160115  0,304

160117  176,200

160118  20,465

160119  15,920

160120  3,648

160122  3,747

Suma:  227,036

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 27,252

Suma:  27,252

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALSAR SP. Z O.O. 00-549 WARSZAWA, ul. PIĘKNA 24/26A 360850159

 2 FIRMA KOWALSKI SŁAWOMIR Nietążkowo, ul. Arciszewskich 22, 64-030 Śmigiel 410238193

 3 METALIKA RECYCLING SP. Z 

O.O.

63-900 RAWICZ, ul. ARMII KRAJOWEJ 655453073 301095306

 4 ODLEWNIA METALI 

NIEŻELAZNYCH S.C.

63-900 RAWICZ, ul. SPÓŁDZIELCZA 11655452546 410016185

5332



 5 ORZEŁ BIAŁY S.A. 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. HARCERSKA 23 270647152

 6 POLCOPPER SP. Z O.O. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel 639835359

 7 PRAS-TOM TOMASZ SZULC 64-100 LESZNO, ul. ŁAZIEBNA 20/6 511400920

 8 PROPET RECYCLING PODLASKI 

TOMCZAK SP. J.

63-900 RAWICZ, ul. ARMII KRAJOWEJ 12655451102 411532115

 9 PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE 

KRZYSZTOF MALUŚKI

64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 410379350

 10 TADEUSZ ŚWITAŁA P.P.H.U. 

TAD-LEN

Wydawy, 81, 63-900 Rawicz 932345849

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE 

KRZYSZTOF MALUŚKI

64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 410379350

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,55

 96,55

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.H.U. "AUTO-KOMPLEKS" S.C. DOROTA  I  ROMAN  DŁUŻEWSCY

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

GAJ  MAŁY, 114, 64-520 OBRZYCKO

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy GAJ  MAŁY, 114, 64-520 OBRZYCKO

NIP 7871159262

REGON 630706962

Telefon/faks/e-mail 061/2922432

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  115  5  109,712

Suma:  115  5  109,712

5333



Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,455

160103  1,485

160107  0,075

160110  0,100

160113  0,025

160114  0,430

160117  60,900

160118  4,552

160119  5,770

160120  1,750

160122  0,115

160199  0,050

160601  0,850

160801  0,093

Suma:  76,535  0,115

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 28,075

Suma:  28,075

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "WIKAT" Król Rafał Szklary Górne, 72, 59-335 Lublin 888918722 020979184

 2 ATM Surowce Sp. z o.o. Łokacz Mały, 47, 64-761 Krzyż Wielkopolski693889930 301416621

 3 DSS Recykling Sp. z o.o. 45-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1322608970 530964013

 4 Handel-Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzybno, 198, 63-112 Brodnica 612823973 301296460

 5 POLCOPPER Sp. z o.o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel618729229 639835359
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 6 Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe "Perfekt" 

Mateusz Perz

Kotowo, 20, 62-066 Granowo 608418664 300432500

 7 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE LS-PLUS 

SP. Z O.O.

62-064 PLEWISKA, ul. SZAŁWIOWA 34A 634273738

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,36

 95,21

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FIRMA WIELOBRANŻOWA "CARO" S.C. BARBARA ULICZNA, KRZYSZTOF ULICZNY

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

KOTUŃ, 5, 64-930 SZYDŁOWO

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy KOTUŃ, 5, 64-930 SZYDŁOWO

NIP 7642505805

REGON 300198620

Telefon/faks/e-mail 067/2161511,2161262

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  1 837  5  1 994,755

Suma:  1 837  5  1 994,755

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.P.H.U. Koszmider Waldemar

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Szklarka Myślniewska, 54, Ostrzeszów

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Szklarka Myślniewska, 54, 63-500 Ostrzeszów

NIP 6220017520

REGON 250424440

Telefon/faks/e-mail 62 7307136
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Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  264  0  274,063

Suma:  264  0  274,063

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,700

160103  4,040

160107  0,090

160112  0,012

160113  0,080

160114  0,300

160117  172,701

160118  12,509

160119  24,510

160120  8,100

160122  0,023

160601  3,185

160801  0,110

Suma:  226,360

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 46,618

Suma:  46,618

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.
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Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AKU-WIT Witold Radwański 98-270 Złoczew, ul. Mickiewicza 15791020230 100755474

 2 Eko-Serwis Janusz Szczęśniak 46-113 Wilków, ul. Parkowa 20 774195683 531084129

 3 PHU KATMET ZBIGNIEW 

FRANKÓW

88-100 INOWROCŁAW, ul. ROLNA 7 340597782

 4 POLCOPPER Sp. z o.o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel655129908 639835359

 5 PPUH Małgorzata Marcinowska dzaidowa Kłoda, ul. Namysłowska 41, 56-504 Dalborowice531925331 932004120

 6 PROPET RECYKLING PODLASKI 

TOMCZAK SP. J.

63-900 RAWICZ, ul. ARMII KRAJOWEJ 12 411532115

 7 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

"LS-PLUS" Spółka z o.o.

62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2614478127 634273738

 8 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

, ul. Letnia 3, 63-100 Śrem 612828249 634609612

 9 Skup i Sprzedaż Surowców 

Wtórnych Bronisław Kowalczyk

, ul. Olsztyńska 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski627385386 250256444

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,41

 99,41

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu WIMAR OZDOWSCY sp. z o.o. sp.k.(dawniej PH WIMAR S.J. ZBIGNIEW I MARIA 

OZDOWSCY)

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

PIERUCHY, 51A, 63-304 CZERMIN

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy PIERUCHY, 51A, 63-304 CZERMIN

NIP 6171836903

REGON 250860312

Telefon/faks/e-mail 62 7416716, 7416996

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  182  5  187,025

Suma:  182  5  187,025
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Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  5,230

160107  0,360

160117  146,826

160118  2,300

160119  4,440

160120  4,440

160601  2,290

Suma:  165,886

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 18,870

Suma:  18,870

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BATERPOL sp. z o. o. 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108 327790000

 2 CMC POLAND sp. z o. o. 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82326721621 272819315

 3 COLLECT POINTS sp. z o. o. sp. 

k.

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42a2210120700 361520576

 4 DELTA sp. j. Jankowski Pluciński 

Zawada

63-300 Pleszew, ul. Piaski 29b 625083208 250563502

 5 OLEJNIK PHP WĄBIEWO, 26, 64-061 KAMIENIEC531249552 411417495

 6 OLMET sp. z o. o. sp. k. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15327683213 241895473

 7 P.H.U. BIOMIX Norbert 

Mikołajczak

Szulec, 40, 62-860 Opatówek 609205568 250983606

 8 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 612810611 634609612

 9 STENA RECYCLING SP. Z O.O. 

ODDZIAŁ W SWARZĘDZU

62-020 SWARZĘDZ, ul. RABOWICKA 2618187600 017264326

5338



 10 WASTER SP. Z O.O. 87-100 TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20608490290 367032270

 11 ZAKŁAD PRODUKCYJNY 

ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ 

AKWA SP. Z O.O.

62-200 GNIEZNO, ul. SŁONECZNA 63614264401 639831249

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,79

 98,79

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PHU AGRO-AUTO-SÓJKA s.c.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

RADŁÓW, ul. WIEJSKA 67, 63-440 RASZKÓW

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy FRANKLINÓW, 54/1, 63-410 

NIP 6222283757

REGON 250919360

Telefon/faks/e-mail 509241491

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  157  0  193,158

Suma:  157  0  193,158

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,970

160103  4,800

160107  0,080
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160115  0,420

160117  110,720

160118  3,791

160119  13,060

160120  4,400

160122  2,305

160601  2,130

Suma:  142,676

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 38,400

Suma:  38,400

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Centrozłom Wrocław S.A 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 2 DELTA Sp.j. Piaski, 29b, 63-300 Pleszew 250563502

 3 DOM RECYKLINGU SP. Z O.O. 59-230 PROCHOWICE, ul. KOŚCIUSZKI 10 021497139

 4 DSS RECYKLING Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1 530964012

 5 DSS RECYKLING SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA, ul. MAGAZYNOWA 1 530964012

 6 LS-PLUS Sp. z o.o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2 634273738

 7 Orzeł Biały S.A. Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Ślaskie 241265795

 8 Propet Recykling Podlaski 

Tomczak Sp. j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 9 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 634609612

 10 WASTER SP. Z O.O. 87-100 TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,25

 96,25
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-RECYKLING DEMONTAŻ POJAZDÓW PIOTR ANTONIEWICZ

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-300 NOWY TOMYŚL, ul. KOLEJOWA 45

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-300 NOWY TOMYŚL, ul. KOLEJOWA 45

NIP

REGON 634308098

Telefon/faks/e-mail 061/4423396

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  0  0,000

Suma:  0  0,000

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu BUDMAT F.H.U. Roman Felberg

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-600 Oborniki, ul. Staszica 14D

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-600 Oborniki, ul. Stanisława Staszica 14d

NIP 7871004743

REGON 630274592

Telefon/faks/e-mail 602216932

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  280  3  286,278

Suma:  280  3  286,278

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,943

160103  5,707

160107  0,150

160113  0,030

160115  0,090

160117  232,605

160118  11,471

160119  12,609

160120  4,118

160122  2,181

160199  0,500

160601  4,164

160801  0,144

Suma:  274,712

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 10,409

Suma:  10,409

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 2 COGNOR S.A. Poraj, ul. Zielona 26 012859760

 3 ECO RECYKL D. Nowak Karśnice, 33, 64-030 Śmigiel 300518489

 4 INVESTMENT D.M. Paszkowski 62-030 Luboń, ul. Polna 4/1 301878267

 5 Katalizatory Sp. z o.o. Poznań, ul. Głogowska 31/33, 60-702 302640929

 6 KOR-MAR Wiesław Nagły Skup i 

Sprzedaż-Transport

Boguszyn, ul. Kasztanowa 9A, 63-041 Chocicza 634292581

 7 Orzeł Biały S.A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23 270647152

 8 PHU KATMET Zbigniew Franków 88-100 Inowrocław, ul. Rolna 7 340597782

 9 Przedsiębiorstwo Handlowe 

"LOBO" Rafał Rybakiewicz

Legnica, ul. Grunwaldzka 1/2, 59-220 390738692
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 10 Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe Krzysztof Maluśki

64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 410379350

 11 RECO-TRANS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 411558014

 12 SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH Karol Knaś

Paprotnia, ul. Wrzosowa 29, 62-513 Krzymów 300217339

 13 Tonsmeler Selekt Sp. z o.o. Czempiń, ul. Piotrowo Pierwsze 26/27 300994698

 14 WODROLEX Sp. z o.o. 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63 360752422

 15 WPHU "Amos Glass Recycling" 

Marek Adamczyk

Czapury, ul. Poznańska 29 630423388

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,59

 99,59

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu TRANS ZŁOM SKUP ZŁOMU METALI IRENEUSZ SOBCZAK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

PSARY POLSKIE, 145, 62-300 WRZEŚNIA

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy PSARY POLSKIE, 145, 62-300 WRZEŚNIA

NIP 7890002449

REGON 632358330

Telefon/faks/e-mail 61 4366232

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  119  119,606

Suma:  119  119,606

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130207  0,400

160107  0,100

160117  34,550  75,220

160118  2,500

160120  3,500

160601  1,500

Suma:  42,550  75,220

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 8,000

Suma:  8,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALMAR Marian Krysiak Września, ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 639822339

 2 STENA RECYKLING Sp. z o.o. Swarzędz, ul. Rabowicka 2, 62-020 017264326

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,65

 95,21

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu TOMASZ PIOTROWSKI ZŁOMIX

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-030 Śmigiel, ul. Łepkowicza 4

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-030 Śmigiel, ul. Łepkowicza 4

NIP 6981578628

REGON 411050178

Telefon/faks/e-mail 65 518 03 10
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Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  365  5  369,520

Suma:  365  5  369,520

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,010

160103  5,278

160117  239,217

160118  15,502

160119  38,041

160120  4,423

160601  5,319

Suma:  308,790

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 46,738

Suma:  46,738

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 2, 27-400 016364209

 2 Drapol sp. z o. o. 80-719 Gdańsk, ul. Litewska 16 191542945

 3 Leademt Recykling sp. z o. o., sp. 

k.

01-922 Warszawa, ul. Comrada 30 146851650

 4 ODYLION Sp. z o.o.Sp. K. 02-987 Warszawa, ul. Syta 114Z/1 146833994
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 5 Orzeł Biały S. A. Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23, 41-946 270647152

 6 Partners Group sp. z o. o. 60-162 Poznań, ul. Krościeńska 1 302460995

 7 POLCCOPER Sp. z o. o. 64-030 Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16 639835359

 8 PROPET RECYKLING Podlaski 

Tomczak sp. j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 9 PW LS-PLUS sp. z o. o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a/2 634773738

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,21

 96,21

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.H ."EMEN" AUTO ZŁOM MARCIN NOWAKOWSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

KOMORZEWO, 71, 64-700 HUTA

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy KOMORZEWO, 71, 64-708 HUTA

NIP 7631074945

REGON 570233808

Telefon/faks/e-mail 67 2550353,2550353

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  0  0  0,000

Suma:  0  0  0,000

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu DAMIAN PAWLAK DWCAR

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-125 Poniec, ul. Gostyńska Szosa 27

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-125 Poniec, ul. Gostyńska Szosa 27

NIP 6961534800

REGON 301632997

Telefon/faks/e-mail 695831313

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.
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1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  3 116  53  3 202,054

Suma:  3 116  53  3 202,054

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,652

160103  54,492

160107  0,545

160113  0,255

160115  0,145

160117  2 211,787

160118  67,485

160119  38,259

160120  5,010

160601  29,055

160801  0,349

Suma:  2 409,034

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 676,735

Suma:  676,735

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BALTOM Tomasz Balcerzak 63-910 Miejska Górka, ul. Sikorskiego 302585751
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 2 CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 2, 27-400 016364209

 3 CHEMEKOSYSTE Spółka z o.o. Wąsosz, ul. Rudna Wielka , 56-210 932070230

 4 DAWMIX Dawid Guściora 56-210 Wąsocz, ul. Bartków 23 021926149

 5 EW-EKO Ewelina Wojtasik Aleksandrów Kujawski, ul. Opoki 61, 87-700 340767681

 6 Firma KOWALSKI Sławomir 

Kowalski

64-030 Śmigiel, ul. Arciszewskich 22 410238193

 7 MAJEWSKI-RECYCLING Maciej 

Majewski

Rumianek, ul. Południowa 2, 62-080 300280183

 8 P. W. WTÓRMAT Jerzy Pryk 98-200 Sieradz, ul. Starowarcka 28 730124731

 9 PBMETAL Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Kolejowa 1, 33-300 

 10 PHU Krzysztof Maluśki 64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 410379350

 11 PPHU ROLPRZEM Przemysław 

Picz

64-113 Osieczna, ul. Zielona 10 300826819

 12 PRAS-TOM Tomasz Szulc 64-100 Leszno, ul. Łaziebna 20/6 511400920

 13 SZKŁO TOP-SŁAW Sławomir 

Toporowicz Skup i Sprzedaż 

Szkła

64-120 Krzemieniewo, ul. Bojanice 52a/6 410332070

 14 TOM Sp. z o.o. Szczecin, ul. Pomorska 112, 70-812 005456928

 15 TRANS-MET KRUSZWICA Paweł 

Stefański

Kruszwica, ul. Łagiewniki 32, 88-150 340309850

 16 ZETA Joanna Gałecka Wschowa, ul. Kolejowa 1, 67-400 978077844

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,35

 96,35

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PUH LECH IGLIK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-800 KALISZ, ul. PIWONICKA 8A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-800 KALISZ, ul. PIWONICKA 8A

NIP 6181000359

REGON 008259447

Telefon/faks/e-mail 62 7660527,4660527

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  19  19,047

Suma:  19  19,047

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  0,486

160117  1,501

160119  1,320

160120  0,440

160122  0,778

160122  0,778

160199  0,510

160601  0,200

Suma:  5,503  0,510

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 12,873

Suma:  12,873

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,07

 92,39
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PPH I OBRÓT SUROWCAMI WTÓRNYMI, KASACJA POJAZDÓW JOLANTA GNIEWOSKA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

WYSZKI 84, 63-220 KOTLIN

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy WYSZKI 84, 63-220 KOTLIN

NIP 6171012177

REGON 250560567

Telefon/faks/e-mail 62 7405233,601568784

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  495  3  555,280

Suma:  495  3  555,280

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  1,200

130208  0,490

160103  19,440

160113  0,100

160114  0,500

160117  430,080

160118  16,030

160119  48,520

160120  7,700

160122  2,957

160601  5,470

160801  0,448
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Suma:  532,935

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 8,314

Suma:  8,314

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BEMARS Przedsiębiorstwo 

Recyklingowe

Kiełczynek, 31, 63-130 Książ Wlkp.612822295 631519535

 2 DŻWIG - MET Żuki, 59a, 62-700 Turek 302443376

 3 Handel Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzybno 49, 63-112 Brodnica 612823973 301296460

 4 MI-TRANS Michał Ratka 88-320 Strzelno, ul. Ostrowo 7 609010599 340487295

 5 OMEGA SP. Z O.O. 01-471 WARSZAWA, ul. NARWIK 17/38 241499530

 6 P.P.H.U. MICHALSKI Adam 

Michalski

Folusz, 8, 63-300 Pleszew 627418007 300876183

 7 PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE USŁUGOWO 

HANDLOWE MIKOŁAJ PINECKI

BRONISŁAW, 2, 63-025 WITOWO 301797830

 8 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE LS-PLUS 

SP. Z O.O.

62-064 PLEWISKA, ul. SZAŁWIOWA 34A/2 634273738

 9 Reco-Trans sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 605302770 411558014

 10 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 612810611 634609612

 11 STENA RECYCLING SP. Z O.O. 02-390 WARSZAWA, ul. GRÓJECKA 208 017264326

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,36

 97,36

5351



Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-ECO Tomasz Owsianny, Michał Fribel s. c.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Krzyżanowo, 23, 63-100 Śrem

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Krzyżanowo, 23, 63-100 Śrem

NIP 7851800336

REGON 362568651

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  23  4  28,741

Suma:  23  4  28,741

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160117  20,201

160118  0,146

160601  0,514

160801  0,012

Suma:  0,672  20,201

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 5,995

Suma:  5,995

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.
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Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 PPHU SKUP METALI 

KOLOROWYCH ŻELAZNYCH I 

NIEŻELAZNYCH

63-820 PIASKI, ul. KASPRZAKA 31668842362 301195657

 2 STENA RECYCLING SP. Z O.O. 

ODDZIAŁ W SWARZĘDZU

62-020 SWARZĘDZ, ul. RABOWICKA 2618187600 017264326

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 82,90

 82,40

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Aleksander Naskręt "ALDA"

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Karolinki, ul. Rawicka 17, 63-910 Miejska Górka

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Karolinki, ul. Rawicka 17, 63-910 Miejska Górka

NIP 6991468870

REGON 411033843

Telefon/faks/e-mail 609709175

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  354  390,513

Suma:  354  390,513

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,047
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160103  10,961

160107  0,074

160113  0,090

160115  0,277

160117  285,847

160118  13,918

160119  8,164

160120  10,967

160601  7,354

160801  0,081

Suma:  338,780

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 49,260

Suma:  49,260

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 DAWMIX DAWID GUŚCIORA BARTKÓW, 23, 56-210 WĄSOSZ 021926149

 2 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

GRAŻYNA PANKIEWICZ

56-200 GÓRA, ul. WITOSA 10 362050960

 3 HANDEL-USŁUGI ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI

GRZYBNO, 49, 63-112 BRODNICA 301296460

 4 ODLEWNIA METALI 

NIEŻELAZNYCH PIOTR 

JACKOWSKI

63-900 RAWICZ, ul. SPÓŁDZIELCZA 11 410016185

 5 ORZEŁ BIAŁY S.A. 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. HARCERSKA 23 270647152

 6 P. H. U. Krzysztof Maluśki 64-000 Kościan, ul. Poznanska 73 410379350

 7 P.W. WTÓRMET JERZY PRYK 98-200 SIERADZ, ul. STAROWARCKA 28 730124731

 8 POLCOPPER sp. z o. o. 64-030 Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16 639835359

 9 PRAS-TOM TOMASZ SZULC 64-100 LESZNO, ul. ŁAZIEBNA 20/6 511400920

 10 Sobasik Recykling Krzysztof 

Sobasik

64-100 Leszno, ul. Jaworowa 24 300684785

 11 SPEEDMAR SP. Z O.O. 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. HARCERSKA 23 300528424

 12 SZKŁO TOP-SŁAW SŁAWOMIR 

TOPOROWICZ

BOJANICE, 52A/6, 64-120 KRZEMIENIEWO 410332070

 13 TRANS-MET KRUSZWICA 

PAWEŁ STEFAŃSKI

ŁAGIEWNIKI, 32, 88-150 KRUSZWICA 340309850
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 14 WIDMET Jacek Widomski 63-900 Rawicz, ul. Transportowców 2 411118114

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,32

 99,32

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW MECHANICZNYCH (DAWNIEJ SKUP  SUROWCÓW  

WTÓRNYCH  BŁAŻEJ  BARTKOWIAK)

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-300 NOWY TOMYŚL, ul. KOLEJOWA 20

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-300 NOWY TOMYŚL, ul. KOLEJOWA 20

NIP 7881462772

REGON 634460015

Telefon/faks/e-mail 061/4429580, 4423668

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  204  0  198,430

Suma:  204  0  198,430

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  3,500

160117  151,740

160118  5,813

160119  19,300

160122  3,362
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160601  1,840

Suma:  185,555

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 10,253

Suma:  10,253

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Centrozłom Wrocław S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 167135666666 000026577

 2 KALANA Andrzej Latocha 88-153 Kruszwica, ul. Cicha 26 602424583 093194150

 3 LEADMET RECYKLING 01-922 Warszawa, ul. Conrada 30 2242411010 146851650

 4 PHP Przemysław Olejnik Wąbiewo, 26, 64-061 Kamieniec 614432631 411417495

 5 Propet Recykling 63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12655451102 411532115

 6 PUH Perfekt Kotowo, 20, 62-066 Granowo 608418664 300432500

 7 Ran Synchron Sp. z o.o. Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska616522270 631247284

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,67

 98,67

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE RYSZARD NOWICKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-510 KONIN, ul. POZNAŃSKA 48

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-510 KONIN, ul. POZNAŃSKA 48

NIP 6650016552

REGON 003740370 00027

Telefon/faks/e-mail 63 2417172

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]
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 1  21  4  29,957

Suma:  21  4  29,957

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,044

160103  0,881

160107  0,023

160117  20,455

160118  2,302

160119  0,778

160120  0,754

160199  0,826

160601  0,218

Suma:  26,281

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 3,009

Suma:  3,009

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 HYDROSTAL Sp. z o.o. 62-500 Konin, ul. Dąbrowskiej 8 300105095

 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

ROBAC

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 091195990

 3 Zakład Zaopatrzenia "Hydrostal" 

Józef Woźniak i Jacek Kuszyński 

Sp.j.

62-500 Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8 310170535

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,77

 97,77

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu STACJA DEMONTAŻU I KASACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

JANOWO, 9, 63-930 JUTROSIN

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy JANOWO, 9, 63-930 JUTROSIN

NIP 6991460839

REGON 410196141

Telefon/faks/e-mail 65 5473929

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  90  0  85,036

Suma:  90  0  85,036

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,358

150202  0,010

160117  76,318

160118  3,467

160601  0,679

Suma:  80,832

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON
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 1 ASTAL Małgorzata Kowalczyk 56-300 Milicz, ul. Krotoszyńska 5 021869180

 2 FHU DMPOL DARIUSZ 

RATAJCZAK

64-000 KOŚCIAN, ul. DŁUGA 1A 300778888

 3 ORZEŁ BIAŁY S.A. 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. HARCERSKA 23 270647152

 4 P.H. STALKUR JUSTYNA 

KURGANIAK

63-700 KROTOSZYN, ul. GRUDZIELSKIEGO 70 301133426

 5 PPHU LECH-MET Sylwester Lech 55-140 Żmigród, ul. Kościuszki 9 713854473 930120744

 6 PROTE Recykling Podlaski 

Tomczak sp. j.

63-900 Rawicz, ul. Armii krajowej 12655463052 411532115

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,05

 95,05

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Wanda Dereń, Przedsiębiorstwo Handlowe DERMAR

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-600 Koło, ul. Toruńska 234

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Straszków, 90B, 62-604 

NIP 6661369018

REGON 300202220

Telefon/faks/e-mail 63 27 22 353

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  127  0  142,410

Suma:  127  0  142,410

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,529

160103  4,550

160107  0,060

160113  0,039

160114  0,195

160115  0,075

160117  113,480

160118  3,799

160119  11,945

160120  2,100

160199  0,610

160601  1,966

Suma:  139,348

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 2,270

Suma:  2,270

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AP-LOGIC Sp. z o.o. 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 77 731624200

 2 BI-MET Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Zakładowa 7 140380385

 3 CELSA HUTA OSTROWIEC SP. 

Z O.O.

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. SAMSONOWICZA 2 016364208

 4 CMC POLAND SP. Z O.O. 42-400 ZAWIERCIE, ul. PIŁSUDSKIEGO 82 272819315

 5 DSS RECYKLING Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1322608970 530964012

 6 Firma Handlowo-Usługowa 

ANPOL S.C.

Zadwór, 7, 38-440 Iwonicz Zdrój 134351740 371000805

 7 OMEGA SP. Z O.O. 01-471 WARSZAWA, ul. NARWIK 71/38 241499530

 8 TOP-GUM OPONY TOMASZ 

PORCZYK

97-300 TOMASZÓW MAZOWIECKI, ul. WYSOCKA 13/15 592248916

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
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5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,01

 99,01

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ZAKŁAD ZAOPATRZENIA "HYDROSTAL"S.J. JÓZEF WOŹNIAK, JACEK KUSZYŃSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-500 KONIN, ul. DĄBROWSKIEJ 8

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-500 KONIN, ul. DĄBROWSKIEJ 8

NIP 6651000607

REGON 310170535

Telefon/faks/e-mail 63 2445753,2445753

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  473  20  509,963

Suma:  473  20  509,963

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,340

160103  12,230

160117  382,863

160118  37,737

160119  26,640

160120  10,199

160122  2,040

160199  2,700
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160601  12,749

Suma:  485,798  2,700

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 14,431

Suma:  14,431

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ATB TRUCK S.A. 63-100 Śrem, ul. Gostyńska 51 612834321 010790193

 2 Celsa "Huta Ostrowiec" sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 2celsaho@celsaho.com.pl, 41 2493000016364209

 3 Centrozłom Wrocław 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16robert.matuszek@centrozłom.com.pl, 32 6725383000026577

 4 CMC Poland Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82326725383 272819315

 5 DSS Recykling Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1242359370 530964012

 6 Frontal Aluminium Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa

62-510 Konin, ul. Marantowska 5 632113287 302055875

 7 Leadmet Recykling Sp. z o.o. 

Sp.k.

01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 30224241010 146851650

 8 PHU Raf-met A.Malicka-Jóźwiak, 

R. Malicki

Latkowo, 11b, 88-100 Inowrocław 601665707 093218873

 9 Propet Recykling Podlaski 

Tomczak Sp. Jawna

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12603797287 411532115

 10 Przedsiebiorstwo Przerobu Metali 

Domet Sp. z o.o.

Krzymów, ul. Drążeń 24, 62-513 310151006

 11 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe 

LS-PLUS sp. z o.o.

62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a/2krajewski@lsplus.pl, 61 4478127634273738

 12 Przedsiębiorstwo Przerobu Metali 

Domet Sp. z o.o.

Drążeń, 24, 62-513 Krzymów 632113178 310151006

 13 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

ROBAC Krzysztof Boniecki

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 525640525 091195990

 14 Sealco sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 83abiuro@sealco.pl, 63 2437174, 2437147301320275

 15 Stena  Recycling Sp. z o.o. Warszawa, ul. Grójecka 208, 62-390 017264326 00108

 16 Tomasz Kubacki "Prohydro" 62-540 Kleczew, ul. Szkolna 17 603437677 301348865

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,62

 98,09
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PRZEDSIĘBIORSTWO  WIELOBRANŻOWE "MOTODEMONT" PIOTR I JANUSZ DUNDER 

SP.J.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-530 KAŹMIERZ, ul. LEŚNA 7A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-530 KAŹMIERZ, ul. LEŚNA 7A

NIP 7871461162

REGON 630831064

Telefon/faks/e-mail 061/2917983

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  3  0  4,065

Suma:  3  0  4,065

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,014

160103  0,024

160112  0,002

160115  0,007

160117  3,055

160119  0,118

160120  0,059

160122  0,021

160601  0,035

Suma:  3,290  0,024

2.2.3.
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Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,572

Suma:  0,572

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 DSS RECYKLING SP. Z O. O. 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. MAGAZYNOWA 1 530964012

 2 LEADMET RECYKLING SP. Z O. 

O., SP. K.

01-922 WARSZAWA, ul. JOSEPHA CONRADA 30 146851650

 3 P.H.U. DOM-GUM DOMINIK 

GOŁĘBIEWSKI

07-120 KORYTNICA, ul. SPÓŁDZIELCZA 5 140996726

 4 P.W. ROBAC KRZYSZTOF 

BONIECKI

85-370 BYDGOSZCZ, ul. BŁĘKITNA 6 091195990

 5 TOM SP. Z O. O. 70-812 SZCZECIN, ul. POMORSKA 112 005456928

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,11

 94,95

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Autohandel Michał Sawicki

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Przybychowo, 26A, 64-710 Połajewo

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Przybychowo, 26a, 64-710 Połajewo

NIP 7631849760

REGON 572126206

Telefon/faks/e-mail 502139509

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  2 237  11  2 518,902

Suma:  2 237  11  2 518,902
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Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  4,760

160103  49,830

160107  0,500

160117  1 827,492

160118  89,241

160119  151,061

160120  44,670

160122  73,220

160601  32,892

Suma:  2 273,166  0,500

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 244,027

Suma:  244,027

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "ORZEŁ BIAŁY" SPÓŁKA 

AKCYJNA

Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23, 41-946 270647152

 2 ATB TRUCK Spółka Akcyjna Śrem, ul. Gostyńska 51, 63-100 612810549 010790193

 3 ATM SUROWCE Sp. z o.o. Łokacz Mały, 47, 64-761 Krzyż Wielkopolski693889930 301416621

 4 CELSA "HUTA Ostrowiec 

Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 2, 27-400 412492302 016364206

 5 ESPADON Sp. z o.o. 70-807 Szczecin, ul. Narzędziowa 55575665542 811801011

 6 Partners Group Sp. z o.o. 60-162 Poznań, ul. Krościeńska 1 302460995

 7 PROPET RECYCLING Podlaski, 

Tomczak Spólka Jawna

Rawicz, ul. Armii Krajowej 12, 63-900 655451102 411532115
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 8 Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjne 

Przemysław Olejnik

Kamieniec, ul. Wąbiewo 26, 64-061 614432631 411417495

 9 TOM Sp. z o.o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112914692170 005456928

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ESPADON Sp. z o.o. 70-807 Szczecin, ul. Narzędziowa 55575665542 811801011

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,02

 97,02

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FRANCISZEK NAKONIECZNY HANDEL ARTYKUŁAMI ROLNICZO PRZEMYSŁOWYMI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

56-200 GÓRA, ul. PODWALE 49

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-920 Pakosław, ul. Leśna 16

NIP 6990010726

REGON 410193059

Telefon/faks/e-mail 655432157

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  340  12  360,936

Suma:  340  12  360,936

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,014

130703  0,711

160103  9,824

160107  0,116

160112  0,359

160113  0,099

160115  0,664

160117  248,062

160118  8,030

160119  32,296

160120  6,609

160122  2,940

160601  3,141

160801  0,192

Suma:  311,117  2,940

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 41,041

Suma:  41,041

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 B&K PLAST Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych Konrad 

Waster

Rościszów, 66, 58-250 Pieszyce 8821981055 021734220

 2 BALTOM Tomasz Balcerzak 63-910 Miejska Górka, ul. Generała Władysława Sikorskiego 12608403772 302585751

 3 DAWMIX Dawid Guściora Bartków, 23, 56-210 Wąsosz 696285829 021926149

 4 Janusz Szczęśniak 

EKO-SERWIS

46-113 Wilków, ul. Parkowa 20 602758563 531084129

 5 POLCOPPER SP. Z O.O. PRZYSIEKA POLSKA, ul. PRZEMYSŁOWA , 64-030 ŚMIGIEL 639835359

 6 PROPET RECYKLING PODLASKI 

TOMCZAK S.J.

63-900 RAWICZ, ul. ARMII KRAJOWEJ 12603797287 411532115
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 7 Przedsiębiorstwo Wielobranzowe 

"LS-PLUS" Sp.  zo.o.

60-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/261 4475171 634273738

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,78

 96,97

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Witold Precz

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Antonin, ul. Wrocławska 19a, 63-421 Przygodzice

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Antonin, ul. Wrocławska 19a, 63-421 Przygodzice

NIP 6221231020

REGON 302660760

Telefon/faks/e-mail 532555888

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  63  77,144

Suma:  63  77,144

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,260

160103  2,700

160117  64,820

160118  1,790

160119  2,000
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160120  1,750

160122  0,645  1,500

160601  1,233

Suma:  75,198  1,500

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Centozłom Wrocław S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 2 DELTA sp. j. jankowski Pluciński 

Zawada

63-300 Pleszew, ul. Piaski 29b 250563502

 3 DSS RECYKLING SP. Z O.O. 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. MAGAZYNOWA 1 530964012

 4 JPM - SERVIS Piotr Górny 62-820 Stawiszyn, ul. Konińska 21a 300604674

 5 Orzeł biały S.A. Piekary Ślaskie, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie 270647152

 6 PROPET RECYCLING PODLASKI 

TOMASZ SP. J.

63-900 RAWICZ, ul. ARMII KRAJOWEJ 12 411532115

 7 PW LS - PLUS sp. z o. o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a 634273738

 8 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S. A.

Srem, ul. Letnia 3, 63-100 Śrem 634609612

 9 WASTER SP. Z O.O. 87-100 TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,42

 97,47

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ZAKŁAD USŁUGOWY "JANIAK" II JANUSZ JANIAK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Krągola Pierwsza, 12a, 62-571 Stare Miasto

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Krągola Pierwsza, 12a, 62-571 Stare Miasto

NIP 6651603607

REGON 311628189

Telefon/faks/e-mail 63 2409753

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]
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 1  406  26  416,930

Suma:  406  26  416,930

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,271

160103  18,782

160107  0,080

160117  329,393

160118  11,369

160119  12,275

160120  3,600

160601  2,329

Suma:  379,099

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 26,014

Suma:  26,014

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CELSA HUTA OSTROWIEC SP. 

Z O.O.

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. SAMSONOWICZA 2, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTKRZYSKI016364209

 2 Centrozłom Wrocław S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 3 CMC Poland sp. z o. o. 42-400 Zawiercie, ul. Pilsudskiego 82 272819315

 4 P. W. "WTÓRMAT" Jerzy Pryk 98-200 Sieradz, ul. Starowarcka 28 730124731

 5 PPHiU A. L. V. "Link" sp. z o. o. 58-305 Wałbrzych, ul. Sportowa 13 005810784

 6 PROHYDRO TOMASZ KUBACKI 62-540 KLECZEW, ul. SZKOLNA 17 301348865

 7 PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO PRODUKCYJNE 

PRZEMYSŁAW OLEJNIK

WĄBIEWO, 26, 64-061 GRODZISK WLKP. 411417495
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 8 PW LS-PLUS SP. Z O.O. 62-064 PLEWISKA, ul. SZAŁWIOWA 34a/2 634273738

 9 Recykl Organizacja Odzyski S. A. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

 10 SEALCO SP. Z O.O. 62-510 KONIN, ul. PRZEMYSŁOWA 83A 301320275

 11 Skup Surowców Wtórnych Karol 

Knaś

62-513 Krzymów, ul. Wrzosowa 29 300217339

 12 WASTER SP. Z O.O. 67-100 TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,16

 97,16

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Radosław Korzeniewski RADEX

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-541 BUDZISłAW KOŚCIELNY, ul. KLECZEWSKA 11

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-541 BUDZISłAW KOŚCIELNY, ul. KLECZEWSKA 11

NIP 6651361216

REGON 310250257

Telefon/faks/e-mail 63 268 10 01

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  302  6  314,875

Suma:  302  6  314,875

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  2,340
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150203  0,050

160103  9,420

160107  0,100

160113  0,030

160114  0,200

160117  137,920

160118  4,932

160119  13,820

160120  3,800

160199  4,000

160601  3,978

160803  0,075

Suma:  180,665

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 120,400

Suma:  120,400

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ADIKA Woszczak Monika 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 54/4a 340880236

 2 BI-MET Sp. z o.o. 00-961 Warszawa, ul. Fort Wola 22/10 140380385

 3 DSS Recykling Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1322608970 530964012

 4 P.W. LS-PLUS sp. z o.o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a614475171 634273738

 5 P.W. POL-ZŁOM H. Leszczyński 

G. Leszczyńska sp.j.

Nowa Wieś, 86, 88-324 Jeziora Wielkie523187351 092523249

 6 P.W. ROBAC Krzysztof Boniecki 85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 525872426 091195990

 7 P.W.WTÓRMAT Jerzy Pryk 98-200 Sieradz, ul. Starowarcka 28 730124731

 8 PROHYDRO-TOMASZ KUBACKI 62-540 KLECZEW, ul. SZKOLNA 17 301348865

 9 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 612810611 634609612

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,49

 94,22
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PW TWARDY ANNA I GABRIEL TWARDY S.J.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

SIERAKOWO, ul. POZNAŃSKA 9, 63-900 RAWICZ

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy SIERAKOWO, ul. POZNAŃSKA 9, 63-900 RAWICZ

NIP 6991290805

REGON 410317521

Telefon/faks/e-mail 65 5454665, 5462261

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  17  1  19,528

Suma:  17  1  19,528

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160117  16,086

160122  0,462

Suma:  16,548

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,110

Suma:  0,110

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON
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 1 Chemeko-System Sp. z o.o. 54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 4-6713384087 932070230

 2 SŁAWOMIR KOWALSKI FIRMA 

KOWALSKI

NIETĄŻKOWO, ul. ARCISZEWSKICH 22, 64-030 ŚMIGIEL 410238193

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 85,30

 85,30

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.P.H.U. "NOW-POL" A. NOWAK, J. NOWAK S.C.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

BIERZGLINEK, ul. BUKOWA 54, 62-300 WRZEŚNIA

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy BIERZGLINEK, ul. BUKOWA 54, 62-300 WRZEŚNIA

NIP 7891611653

REGON 634559274

Telefon/faks/e-mail 609181833/693836683

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  240  11  270,811

Suma:  240  11  270,811

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,769

160103  10,250

160107  0,769

160117  176,817
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160118  25,626

160119  19,219

160120  9,994

160199  1,281

160601  2,563

Suma:  247,288

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 10,500

Suma:  10,500

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Alscrap Michał Klonowski 62-300 Września, ul. Malinowa 3 51469841 300564319

 2 Cognor S.A. Oddział Ferrostal 

Łabędy w Gliwicach

Gliwice, ul. Anny Jagielonki 47, 44-109 

 3 Orzeł Biały S.A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 24322813481 270647152

 4 P.W. "WTÓRMAT" Jerzy Pryk Sieradz, ul. Starowarcka 28, 98-200 

 5 P.W. ROBAC Krzysztof Boniecki 85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 525872310 091195990

 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

"LS-PLUS" Spólka z o.o.

Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 

 7 RECYKLING ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

Śrem, ul. Letnia 3, 63-100 

 8 Stena Recykling Sp. z o.o. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58600626978 017264326

 9 Tom Sp. z o.o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112914692170 005456928

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,19

 95,19
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Zakład Usługowy sp. c. Emilia Powietrzyńska i Andrzej Powietrzyński

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Głogowa, 4, 62-650 Kłodawa

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Pomarzany Fabryczne, 5a, 62-650 

NIP 6661946591

REGON 311560445

Telefon/faks/e-mail 602 517 218

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  321  0  307,281

Suma:  321  0  307,281

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,245

160103  4,200

160107  0,190

160113  0,096

160114  0,096

160117  239,820

160118  5,617

160119  4,695

160120  4,190

160122  1,029

160601  4,418

160801  0,320
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Suma:  265,916

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 28,000

Suma:  28,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CEGIELNIA GRABARZ Łukasz 

Grabarz

Kolonia Kociszew, 18, 97-425 Zelów446343455 592298831

 2 CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 

ODDZIAŁ KONIN

62-510 KONIN, ul. ZAKŁADOWA 9 300498396

 3 LEADMET Recykling Sp. z o.o. 

sp.k.

01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 30224241010 146851650

 4 P.W. Mika Jacek Stasiak 99-300 Kutno, ul. Skleczkowska 18242544014 472246764

 5 THEMISTO 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 124A632204820 311560445

 6 TWK-ZAG SP. Z O.O. 98-100 WOLA ŁASKA, 71 436755590 473250986

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,65

 95,65

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTORYZOWANY SERWIS SAMOCHODOWY BOSCH P.H.U. "PRIMAGAZ" M.B. 

NOWICCY S.C.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

STRASZKÓW, 132, 62-604 KOŚCIELEC

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy STRASZKÓW, 132, 62-604 KOŚCIELEC

NIP 6662020016

REGON 300199713

Telefon/faks/e-mail 063/2721357

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  123  0  133,481

Suma:  123  0  133,481

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,291

160107  0,123

160117  100,728

160118  7,135

160119  1,037

160120  1,600

160122  2,391

160199  1,000

160601  1,190

Suma:  115,495

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 12,350

Suma:  12,350

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AP LOGIC SP. Z O.O. 98-220 ZDUŃSKA WOLA, ul. ŁASKA 77

 2 Centrozłom Wrocław S.A. Oddział 

Konin

53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 3 DSS Recykling Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1322608970 530964012

 4 Firma Handlowo-Usługowa 

ANPOL s.c.

38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Zadwór 7438247208 371000805
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 5 LEADMET Recykling Sp. z o.o. 

Sp.k.

01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 30224241010 146851650

 6 PHU KAREN Karol Gurbała Choroń, ul. Prosta 2, 42-860 Poraj 150961565

 7 PHU PRZEMYSŁAW OLEJNIK WĄBLEWO, 26, 64-061 KAMIENIEC 410417495

 8 Skup Surowców Wtórnych Karol 

Knaś

Paprotnia, ul. Wrzosowa 29, 62-513 Krzymów605417524 300217339

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Firma Handlowo-Usługowa 

ANPOL s.c.

38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Zadwór 7438247208 371000805

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,77

 93,98

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ALMAR SKUP I PRZERÓB SUROWCÓW WTÓRNYCH MARIAN KRYSIAK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-300 WRZEŚNIA, ul. GEN. SIKORSKIEGO 38

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-300 WRZEŚNIA, ul. GEN. SIKORSKIEGO 38

NIP 7891004108

REGON 639822339

Telefon/faks/e-mail 61 4361537

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  47  0  52,052

Suma:  47  0  52,052

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,005

160103  1,011

160117  40,948

160118  1,671

160119  0,771

160120  1,156

160199  0,293  0,965

160601  0,218

Suma:  46,073  0,965

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 3,973

Suma:  3,973

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALSCRAP Michał Klonowski 62-300 Września, ul. Malinowa 3 300564319

 2 Firma Handlowo-Usługowa 

ANKAR Andrzej Sitnik

Maciejowice, ul. Podwierzbice 44, 00-480 710440146

 3 P.H.U. Karen Karol Gurbała Choroń, ul. Prosta 2, 42-360 Poraj 150961565

 4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

LS-PLUS Sp. z o.o.

Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 634273738

 5 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

Śrem, ul. Letnia 3, 63-100 634609612

 6 TOM Sp. z o.o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112 005456928

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Handel-Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzybno, 49, 63-112 Brodnica 301296460

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,00

 96,14

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu "PERS" ROMAN PERS

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-002 SUCHY LAS, ul. SZKÓŁKARSKA 4

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-002 SUCHY LAS, ul. SZKÓŁKARSKA 4

NIP 7770014473

REGON 630182252

Telefon/faks/e-mail

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  2,571

160103  10,000

160107  0,058

160117  234,280

160118  7,972

160119  32,990

160120  3,376

160601  2,792

160801  0,736

Suma:  294,775

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 46,665

Suma:  46,665
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Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Centrozłom Wrocław S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16618725018 000026577

 2 DSS Recykling Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1322608970 530964012

 3 EKO ALU Sp. z o.o. Sp. k. 60-413 Poznań, ul. Sytkowska 39 618471199 301879568

 4 EKOS POZNAŃ Sp. z o.o. 61-022 Poznań, ul. Krańcowa 12 618718500 638749677

 5 Platinium M.M. Sp. z o.o. Sp. k. 60-415 Poznań, ul. Lutycka 11 533650650 301988889

 6 Propet recykling Podlaski 

Tomczak Sp.j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12655463052 411532115

 7 Przedsiębiorstwo Handlowo 

Produkcyjne Przemysław Olejnik

Kamieniec, ul. Wablewo 26, 64-061 614432631 411417495

 8 Przedsiębiorstwo Wielobranzowe 

"LS PLUS" Sp. z o.o.

62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2614475171 634273738

 9 RECO-TRANS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 605302770 411558014

 10 WASTER Sp. z o.o. Toruń, ul. Na Zapleczu 20, 87-100 606334122 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,47

 98,47

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu GLAN ANDRZEJ GLAPA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-100 LESZNO, ul. ZAMENHOFA 106/6

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-100 Długie Stare, ul. Spacerowa 29

NIP 6971233891

REGON 300413402

Telefon/faks/e-mail 503039276

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  75  3  78,758

Suma:  75  3  78,758

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.
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2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,340

160103  2,980

160117  62,582

160119  4,400

160120  2,400

160122  3,410

160601  0,915

Suma:  73,617  3,410

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 POLCCOPER sp. z o. o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel655129908,5129828, polcopper@polcopper.pl639835359

 2 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe 

"LIS-PLUS"

64-330 Opalenica, ul. Przemysłowa 1614478127, 4478127,lsplus@laplus.pl634273738

 3 Przedsiębiorstwo Handlowo - 

Usługowe Krzysztof Maluśki

64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 655127208, 5127208, biuro@maluski.pl410379350

 4 RECO-TRANS sp. o. o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 605302770,6194440, biuro@reco-trans.pl411558014

 5 SZKŁO TOP-SŁAW SŁAWOMIR 

TOPOROWICZ

BOJANICE, 52A/6, 64-120 KRZEMIENIOWI 410332070

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,80

 93,47
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Jeżyk Stacja Demontażu Pojazdów Dawid Nowak

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Czarkowo, 16, 64-125 Poniec

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Czarkowo, 16, 64-125 Poniec

NIP 6961875211

REGON 368664976

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 1026,677  952

Suma:  952

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

2.1.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 8,619

Suma:  8,619

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1 400,000

160103  7,840

160117  905,300

160118  29,545
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160119  2,470

160120  11,950

160601  10,236

Suma:  2 367,341

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 FHU DMPOL Dariusz Ratajczak Kościan, ul. Długa 1a, 64-000 503170354 300778888

 2 Plcopper Sp. z o.o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel655129908 639835359

 3 PPHU ROLPRZEM Kąkolewo, ul. Zielona 10, 64-113 Osieczna609878768 300826819

 4 PROPET RECYCLING Podlaski 

Tomczak Sp. J.

Rawicz, ul. Armii Krajowej 12, 63-900 655451102 411532115

 5 SZKŁO TOP-SŁAW SKUP I 

SPRZEDAŻ SZKŁA Sławomir 

Toporowicz

Krzemieniewo, ul. Bojanice 52a/5, 64-120 661830544 410332070

 6 Świtała Tadeusz PPHU 

"TAD-LEN"

Rawicz, ul. Wydawy 81, 63-900 655451221

 7 VOLY Maciej Woliński Strzałkowo, ul. Wyszyńskiego 38, 62-420 696971922 302125469

 8 ZŁOMEX Patryk Gruszka Ostrów Wielkopolski, ul. Składowa 1, 63-400 500878751 301322647

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,19

 95,19

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu "KOSŁOM" KOCZOROWSKI, SŁOMSKI SP.J.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-300 WRZEŚNIA, ul. GEN. SIKORSKIEGO 36

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-300 WRZEŚNIA, ul. GEN. SIKORSKIEGO 36

NIP 7890005206

REGON 631520685

Telefon/faks/e-mail 61 4361588

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]
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 1  32  32,977

Suma:  32  32,977

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,169

130703  0,090

160103  0,550

160107  0,090

160112  0,060

160113  0,020

160115  0,060

160117  29,130

160118  0,507

160119  0,270

160120  0,350

160601  0,470

Suma:  31,766

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,540

Suma:  0,540

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALSCRAP Michał Klonowski Września, ul. Malinowa 3, 62-300 501469841 300564319

 2 ORZEŁ BIAŁY S. A. Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23, 41-946 Pieakry Śląskie327796500 270647152

 3 P. P. H. U. Jacek Surdyk Wymysłowo, 55, 62-240 Trzemeszno616697981 634446334

 4 P. W. ROBAC Krzysztof Boniecki 85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 525640501 091195990

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
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5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,96

 97,96

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.P.H.U. "IWEN" Iwona Zwierzyńska ( dawniej Dolińska)

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-800 KALISZ, ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 16

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-800 KALISZ, ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 16

NIP 6181987868

REGON 300052447

Telefon/faks/e-mail 62 7533235, 6527523

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  57  6  56,597

Suma:  57  6  56,597

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160117  49,090

160118  2,622

160601  0,578

Suma:  52,290

2.2.3.
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Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 35,500

Suma:  35,500

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Collect Points sp. z o. o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42a 300062447

 2 TOM sp. z o. o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112914692170 005456928

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 92,39

 92,39

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu BŁAŻEJ SKOWROŃSKI PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 'BIOSTAL'

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-010 Pobiedziska, ul. Goślińska 13

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-010 Pobiedziska, ul. Goślińska 13

NIP 7772927284

REGON 300237900

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  426  7  432,378

Suma:  426  7  432,378

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  8,840

160107  0,151

160113  0,196

160114  0,716

160117  289,600

160118  6,120

160119  18,450

160120  6,350

160122  2,435

160199  0,475

160601  4,190

Suma:  336,611  0,912

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 85,315

Suma:  85,315

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ECOSTREFA Sp. z o.o. Centrum 

Recyklingu

81-704 Sopot, ul. Kościuszki 16/2 666245555 221595953

 2 Recykl Organizacja Odzysku S.A. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 612810611 634609612

 3 ZUTTO Ryszard Rosochowaty , ul. Pod Lipami 8/50, 61-634 Poznań698763724 634295645

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ECOSTREFA Sp. z o.o. Centrum 

Recyklingu

81-704 Sopot, ul. Kościuszki 16/2 666245555 221595953

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,58

 97,58

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Z.P.H.U. PUNKT KASACJI POJAZDÓW BOLESŁAW LEMAŃSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-100 WĄGROWIEC, ul. GNIEŹNIEŃSKA 51C

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-100 WĄGROWIEC, ul. GNIEŹNIEŃSKA 51C

NIP 7841232385

REGON 570838820

Telefon/faks/e-mail 67 2626595,2626595

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  540  60  544,424

Suma:  540  60  544,424

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  2,685

160103  17,720

160116  1,580

160117  417,750

160118  16,070

160119  17,060

160120  16,145

160122  6,500

160199  9,500
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160601  6,520

Suma:  495,530  9,500

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 13,340

Suma:  13,340

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Centrozłom Wrocław S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 2 DSS Recykling sp. z o. o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1 530964012

 3 Katalizatory Pro sp. k. 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33 302640929

 4 LS PLUS sp. z o. o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34/2 634273738

 5 Odylion sp. z o. o., sp. k. 02-987 Warszawa, ul. Syta 114z/1 146833994

 6 Orzeł Biały S. A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 24 270647152

 7 Partners Group Spółka z o.o. Poznań, ul. Krośnieńska 1, 60-162 302460995

 8 Recykl Organizacja Odzysku S. 

A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

 9 Replast Trade sp. z o. o. 88-180 Lisewo Kościelne, 41 361083118

 10 Stena recycling sp. z o. o. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 017264326

 11 Waster sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Na Zapleczu 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,40

 93,46

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu DELTA SP. J. JANKOWSKI, PLUCIŃSKI, ZAWADA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-300 PLESZEW, ul. PIASKI 29B

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-300 PLESZEW, ul. PIASKI 29B

NIP 6171012846

REGON 250563502

Telefon/faks/e-mail 62 508 32 08

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.
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1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  116  120,808

Suma:  116  120,808

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,780

160103  3,432

160107  0,107

160117  61,215

160118  20,437

160119  29,793

160122  0,619

160601  1,623

Suma:  119,006

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,911

Suma:  0,911

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALUMETAL Poland Sp. z o.o. 67-100 Nowa Sól, ul. Przemysłowa 8684782300 120648136

 2 BATERPOL S.A. 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108327792000 273161177

 3 CODOGNI SP. J. 37-464 STALOWA WOLA, ul. TOPOLOWA 4 005664220

 4 COGNOR S.A. 42-360 PORAJ, ul. ZIELONA 26 012859760
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 5 DELTA Sp.J. Jankowski, 

Pluciński, Zawada

63-300 Pleszew, ul. Piaski 29B 625083208 250563502

 6 RECYKL Organizacja Odzysku 

S.A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 612810621 634609612

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALUMETAL Poland Sp. z o.o. 67-100 Nowa Sól, ul. Przemysłowa 8684782300 120648136

 2 CODOGNI SP. J. 37-464 STALOWA WOLA, ul. TOPOLOWA 4 005664220

 3 COGNOR S.A. 42-360 PORAJ, ul. ZIELONA 26 012859760

 4 HANDEL USŁUGI ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI

GRZYNO, 19B, 63112 BRODNICA 301296446

 5 KOR-MAR SKUP SPRZEDAŻ 

TRANSPORT WIESŁAW NAGŁY

63-041 BOGUSZYN, ul. KASZTANOWA 9A 634292581

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,26

 99,26

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu "TRASBUD" S.C. DARIUSZ GRZESIEK,BARBARA SZWEJKOWSKA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

OSTRÓW WLKP, ul. ODOLANOWSKA 91, 63-400 OSTRÓW WLKP.

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy OSTRÓW WLKP, ul. ODOLANOWSKA 91, 63-400 OSTRÓW WLKP.

NIP 6220107660

REGON 250502280

Telefon/faks/e-mail 62 7360780, 7351727

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  604  622,410

Suma:  604  622,410

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.
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2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  0,697

160103  20,751

160113  0,076

160115  0,076

160117  513,420

160118  10,382

160119  13,069

160120  14,506

160122  14,080

160601  10,177

Suma:  583,154  14,080

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 8,977

Suma:  8,977

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Baterpol S.A. 40-335 Katowice, ul. Obrońców westerplatte 108 273161177

 2 CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 3 COGNOR S.A. ODDZIAŁ 

FERROSTAL ŁABĘDY

44-109 GLIWICE, ul. ANNY JAGIELLONKI 47 012859760

 4 DELTA sp. j. Jankowski Pluciński 

Zawada

Piaski 29, 29b, 63-300 Pleszew 250563502

 5 Oiler S.A. 83-110 Tczew, ul. Malinowska 24A 191185385

 6 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe 

"LS-PLUS" sp. z o. o.

62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a/2 634273738

 7 RAN-SYNCHRON SP. Z O.O. 62-005 BOLECHOWO-OSIEDLE, ul. OBORNICKA 1 631247284

 8 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612
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 9 TONSMEIER Recykling Szkła sp. 

z o. o.

Kokotek, 31, 41-700 Ruda Śląska 672031218

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,39

 95,13

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Auto-Firma s.c. Paweł i Piotr Michalak

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 163

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 163

NIP 6181066128

REGON 250479115

Telefon/faks/e-mail 62 7602259, 7602259

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  637  9  709,022

Suma:  637  9  709,022

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,630

160103  14,831

160107  0,297

160113  0,054

160114  0,539
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160115  1,184

160117  482,484

160118  25,665

160119  81,610

160120  16,480

160199  2,793

160601  6,453

160801  0,185

Suma:  634,205

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 47,070

Suma:  47,070

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 APLogic 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 77 731624200

 2 BESTKAT Grzegorz Pawłowski 61-362 Poznań, ul. Forteczna 12a 302851359

 3 CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16627535154 000026577

 4 Firma Handlowo Usługowa AnPol 

s.c.

Zadwór 7, 38-440 Iwonicz Zdrój 604794393 371000805

 5 JPM - SERVIS Piotr Górny 62-820 Stawiszyn, ul. Konińska 21a 300604674

 6 MI-Trans Michał Ratka Ostrowo 7, 88-320 Strzelno 340487295

 7 Przedsiebiorstwo Wielobranżowe 

WTÓRMAT Jerzy Pryk

Szieradz, ul. Starowarcka 28, 98-200 Sieradz 730124731

 8 RAN-SYNCHRON sp. z o. o. Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-028 Owińska 631247284

 9 RECO-TRANS sp. z o. o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 411558014

 10 Recycling Calisia Patryk 

Grabowski

Opatówek, ul. Rogatka 14c, 62-860 367943846

 11 RECYKL S. A. Organizacja 

odzysku

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

 12 TOM sp. z o. o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112627533942 005456928

 13 TONSMAJER Recykling Szkła Kokotek, 31, 41-700 Ruda Śląska 672031218

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,08

 96,08

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PPHU "HESKO"S.C. HENRYK BŁOCHOWIAK, IRENEUSZ SKOTAREK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-940 BOJANOWO, ul. PLATANOWA 8A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-940 BOJANOWO, ul. PLATANOWA 8A

NIP 6991805480

REGON 411159515

Telefon/faks/e-mail 65 5457304

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  497  8  538,653

Suma:  497  8  538,653

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  2,347

130701  0,099

130702  0,168

160103  10,678

160107  0,089

160113  0,039

160115  0,168

160117  379,463

160118  24,496
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160119  27,138

160120  3,962

160122  20,918

160601  3,375

160801  0,061

Suma:  473,001

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 44,928

Suma:  44,928

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BALTOM Tomasz Balcerzak 63-910 Miejska Górka, ul. Sikorskiego 12608403772 302585751

 2 Chemeko - System sp. z o. o. 59-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 4-6713384087 932070230

 3 DAWMIX Dawid Guściora Bartków, 23, 56-210 Wąsosz 696285829 021926149

 4 DSS rRecykling sp. z o. o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1322608970 530964012

 5 PHU DMPOL Dariusz Ratajczak 64-100 Kościan, ul. Długa 1a 655150676 300778888

 6 PPH ŁUKASZ PRZYBYŁ 63-020 ZWOLA, ul. GŁÓWNA 13 630879183

 7 PPHU ROLPRZEM Przemyslaw 

Picz

Kąkolewo, ul. Zielona 10, 64-113 Osieczna609878768 300826819

 8 PRAS TOM TOMASZ SZULC 64-100 LESZNO, ul. ŁAZIEBNA 20/6 511400920

 9 PROPET RECYKLING 

PODLADSKI Tomczak sp. j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12655451102 411532115

 10 Świtała Tadeusz PPHU TADLEN Wydawy, 81, 63-900 Rawicz 655451221 932345849

 11 WIDMET Jacek Widomski 63-900 Rawicz, ul. Transportowców 2655464968 411118114

 12 WIGMET S.C. TOMASZ 

DYRSOWICZ WALDEMAR 

MAŚLANKA

56-200 GÓRA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 020136681

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,02

 96,02
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-SZROT JACEK BOLIŃSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-200 GNIEZNO, ul. BZOWA 18

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy JANKOWO DOLNE, 20A, 62-200 GNIEZNO

NIP 7841003288

REGON 630157099

Telefon/faks/e-mail 061/4267774

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  159  3  181,358

Suma:  159  3  181,358

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,605

160103  6,020

160107  0,130

160113  0,087

160114  0,600

160115  0,030

160117  92,672

160118  2,613

160119  6,990

160120  2,200

160122  4,024

160199  3,541
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160601  0,519

Suma:  120,031

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 55,180

Suma:  55,180

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BATTERY POLSKA, Piotr 

Piasecki

88-111 Rojewo, ul. Rojewo 11 508072431 093170089

 2 P.H.U. Karen Karol Gurbała Choroń, ul. Prosta 2, 42-360 Poraj 343146698 150961565

 3 P.W. Robac Krzysztof Boniecki 85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 525872310 091195990

 4 PROHYDRO, Tomasz Kubacki 62-540 Kleczew, ul. Szkolna 17 603437677 301348865

 5 RECO-TRANS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 606302770 411558014

 6 Tom Sp. z o.o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112914692170 005456928

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,12

 95,12

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ZAKŁAD HANDLOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWY SPÓŁKA JAWNA MAREK I 

STANISŁAW RASZEWSCY

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-704 Kawęczyn, 38a

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-704 Kawęczyn, 38a

NIP 6680000455

REGON 310506484

Telefon/faks/e-mail 63 288 50 51

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  73  2  77,144

Suma:  73  2  77,144

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,234

160116  0,280

160117  55,890

160118  3,510

160119  7,909

160120  2,350

160122  0,281

160199  0,330

160801  0,020

Suma:  70,804

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 3,807

Suma:  3,807

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AP-LOGIC sp. z o. o. Zduńska  Wola, ul. Łaska 77, 98-220 Zduńska Wola438232889 731624200

 2 BESTKAT Agnieszka Pawłowska 61-762 Poznań, ul. Forteczna 12a 618758887 302851359

 3 CENTROZŁOM WROCŁAW S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16713566666 000026577

 4 DSS Recykling sp. z o. ol 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1242359370 530964012

 5 PROPED RECYCLING 

PODLASKI TOMCZAK sp. z o. o.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12655451102 411532115
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 6 Skup Surowców Wtórnych Karol 

Knaś

Paprotnia, ul. Wrzosowa 29, 62-513 Krzymów605417524 300217339

 7 WASTER SP. Z O.O. TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20, 87-100 TRUŃ 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,69

 96,69

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu KASMET S.C. ELŻBIETA RUCIŃSKA, RYSZARD MAJEWSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Kunowo, ul. Zielona 22, 63-800 Gostyń

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Kunowo, ul. Zielona 22, 63-800 Gostyń

NIP 6961878238

REGON 302860967

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  1 229  76  1 374,311

Suma:  1 229  76  1 374,311

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  3,350

160103  33,700

160117  1 164,152

160118  25,262

5402



160119  46,780

160120  17,000

160216  3,590

Suma:  1 293,834

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 16,591

Suma:  16,591

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BALTOM Tomasz Balcerzak Miejska Górska, ul. Gen. Sikorskiego 12, 63-910 608403772 000076089

 2 DMPOL Dariusz Ratajczak 64-000 Kościan, ul. Długa 1a 503170354 300778888

 3 FILMAR METAL RECYCLING 

Ryszard Majewski

Plewiska, ul. Żytnia 34, 62-064 630898967

 4 POLCOPPER sp. z o. o. Przysieka Polska, ul. Przemyslowa 16, 64-030 Śmigiel655129908 639835359

 5 PPH Łukasz Przybył Zwola, ul. Główna 13, 63-020 Zaniemyśl 630879183

 6 PRAS-TOM Tomasz Szulc Leszno, ul. Łaziebna 20/6, 64-100 611400920

 7 PROPET Recykling Podlaski 

Tomczak sp. j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 8 RECYKL Organizacja Odzysku S. 

A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 612810611 634609612

 9 STENA RECYKLING sp. z o. o.l 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58600626978 017264326

 10 SZKŁO-TOP-SŁAW SKUP I 

SPRZEDAŻ SZKŁA Sławomir 

Toporowicz

Krzemieniewo, ul. Bojanice 52a/6, 64-120 661830544 410332070

 11 TOM-KOL Tomasz Ptak 63-130 Książ, ul. Roszkowo Długie 60 301502585

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,35

 95,35
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu GS-AUTO Złomowanie pojazdów s.c.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-200 Witaszyce, ul. Ceglana 10

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-230 Witaszyce, ul. Ceglana 10

NIP 6172204074

REGON 302471450

Telefon/faks/e-mail 667606060

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  21  0  31,755

Suma:  21  0  31,755

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160117  18,700

160118  1,200

Suma:  19,900

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 10,585

Suma:  10,585

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON
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 1 PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE MARIAN CZAJKA

63-200 JAROCIN, ul. DŁUGA 250732732

 2 WISTAL 2 P.P.H.U. Marta 

Wiśniewska

Wola Książęca, ul. Wola Książęca 103A, 63-220 Kotlin 302412000

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,00

 96,00

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.H.U. "ZŁOM - CAR" Jerzy Ratajczak

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-290 MIEŚCISKO, ul. POCZTOWA 17c

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-290 MIEŚCISKO, ul. POCZTOWA 17c

NIP 7841189028

REGON 630562440

Telefon/faks/e-mail 61 600351072,4278417

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  94  104,063

Suma:  94  104,063

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,500

150203  0,050

160103  3,500
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160107  0,060

160113  0,020

160115  0,420

160117  79,170

160118  2,200

160119  3,200

160120  1,400

160122  1,180

160199  3,300

160601  0,615

160801  0,100

Suma:  92,365  3,300

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 8,140

Suma:  8,140

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 2 016364209

 2 Cognor S.A. 42-360 Poraj, ul. Zielona 26 240653130

 3 DSS Recykling sp. z o. o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1

 4 DSS Recykling Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1, 42-530 530964012

 5 ORZEŁ BIAŁY S. A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeleńskiego 24

 6 P. W. ROBAC Krzysztof 

Broniecki

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6

 7 P.W. LS-PLUS sp. z o. o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a/2

 8 PLATINIUM M. M. sp. z o. o. 60-415 Poznań, ul. Lutycka 11

 9 PROPET RECYCLING Podlaski 

Tomczak sp.j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12

 10 RECO-TRANS 63-100 Śrem, ul. Letnia 3

 11 Stena Recykling Sp. z o.o. Warszawa, ul. Grójecka 208, 02-390 017264326

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,74

 96,52
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu GS "SCH" OPATÓWEK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-860 OPATÓWEK, ul. KALISKA 13

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-860 OPATÓWEK, ul. KALISKA 13

NIP 6180042195

REGON 000373853

Telefon/faks/e-mail 62 7618524,7618524

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  236  0  247,400

Suma:  236  0  247,400

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,553

160103  5,000

160107  0,058

160113  0,034

160117  190,006

160118  5,391

160119  17,270

160120  3,200

160122  1,672

160601  3,444

160801  0,207

Suma:  226,835
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2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 16,105

Suma:  16,105

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Bemars Przedsiębiorstwo 

Recyklingowe

Kiełczynek, 31, 63-130 Książ Wielkopolski612822292 631519535

 2 Centrozłom Wrocław S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 1662753154 000026577

 3 DSS Recykling Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1322608970 530965012

 4 F.U.U. "BMS" Sławomir 

Kwaśniewski

62-817 Żelazków, 134D 514959124 300371425

 5 Firma Handlowo-Usługowa 

"ANPOL" SC

Zadwór, 7, 38-440 Iwonicz Zdrój 134351740 371000805

 6 OMEGA Sp. z o.o. 01-471 Warszawa, ul. Narwik 17/38600919801 241499530

 7 PHU Katmet Zbigniew franków 88-100 Inowrocław, ul. Rolna 1 510061331 340597782

 8 PLATINUM M.M. Sp. z o.o. 60-162 Wysogotowo, ul. Szparagowa 3533600533 301988889

 9 PROPET RECYKLING Podlaski 

Tomczak Sp.J.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12656451102 411532115

 10 Reco Trans Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 6053027700 411558014

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,19

 98,19

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PHU SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOMU KASACJA POJAZDOW ROMUALD DROBNIK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-860 OPATÓWEK, ul. LUDOWA 2

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-860 OPATÓWEK, ul. LUDOWA 2

NIP 9680001060

REGON 250581262

Telefon/faks/e-mail 62 7619050,7619050

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.
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1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  251  3  268,546

Suma:  251  3  268,546

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  1,760

130208  0,850

160103  8,450

160107  0,280

160114  0,200

160117  191,253

160118  16,270

160119  38,500

160120  2,000

160601  7,100

Suma:  266,663

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "KON-WIT RECYKLING" s. c. 

Konrad Zajkiewicz, Wiktor 

Kwiatkowski

42-350 Koziegłowy, ul. Częstochowska 70422121010 150356491

 2 Centrozłom Wrocław S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16713566666 000026577

 3 DELTA sp. j. Jankowski Pluciński 

Zawada

63-300 Pleszew, ul. Piaski 29b 625083208 250563502

 4 KRYP-MET sp. z o. o. sp. k. Wierzbno, ul. Krypy 61, 07-111 Krypy256918911 363564780

 5 LS-PLUS sp. z o. o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a614475171 634273738

 6 WASTER Sp. z o.o. Toruń, ul. Na Zapleczu 20, 87-100 585320201 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
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5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,12

 99,12

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu KOLMET Sp. z o.o. ( dawniej:"KOLMET-SKWIERCZYŃSCY" S. J.)

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-510 WRONKI, ul. SIERAKOWSKA 54/56

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-510 WRONKI, ul. SIERAKOWSKA 54/56

NIP 7630007496

REGON 570540781

Telefon/faks/e-mail 067/2541908, 2541931

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  92  18  99,673

Suma:  92  18  99,673

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  2,550

160117  72,970

160118  1,276

160119  4,220

160120  3,140

160122  3,820

160601  0,774

Suma:  84,930  3,820
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2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 5,949

Suma:  5,949

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 EKO-ALU sp. z o. o. 60-413 Poznań, ul. Sytkowska 39 301879568

 2 EKOS POZNAŃ SP. Z O.O. 61-022 POZNAŃ, ul. KRAŃCOWA 12

 3 FHU DMPOL DARIUSZ 

RATAJCZAK

64-000 KOŚCIAN, ul. DŁUGA 1A

 4 MAJEWSKI RECYCLING MACIEJ 

MAJEWSKI

62080 RUMIANEK, ul. POŁUDNIOWA 2

 5 ORZEŁ BIAŁY S. A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23 270647152

 6 PW LIS-PLUS sp. z o. o. 60-413 Poznań, ul. Szałwiowa 34a/2 634273738

 7 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU SA

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3

 8 STENA RECYCLING SP. Z O.O. 

ODDZIAŁ W SWARZĘDZU

SWARZĘDZ, ul. RABOWICKA 2

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,00

 91,17

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu MAC-MET CIEMNIEJEWSKI S.J.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-200 JAROCIN, ul. GLINKI 26

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-200 JAROCIN, ul. GLINKI 26

NIP 6171004568

REGON 250468318

Telefon/faks/e-mail 62 7472338, 7472338

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  493  42  514,439

Suma:  493  42  514,439

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,913

160103  13,120

160107  0,065

160113  0,019

160114  1,015

160117  384,563

160118  10,832

160119  34,830

160120  12,710

160122  11,815

160199  2,135

160601  6,228

160801  0,423

Suma:  464,718  11,815

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 18,862

Suma:  18,862

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Alumetal Poland Sp. z o.o. 67-100 Nowa Sól, ul. Przemysłowa 8 120648136
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 2 BESTKAT Agnieszka Pawłowska 61-362 Poznań, ul. Forteczna 12a 302851359

 3 Centrozłom Wrocław S.A. 63-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 4 Eko-Alu Sp. z o.o. Sp. k. 60-413 Poznań, ul. Sytkowska 39 301879568

 5 KOR-MAR Skup Sprzedaż 

Transport W. Nagły

63-041 Chocicza, ul. Kasztanowa 9a 634292581

 6 Leadmet Recykling Sp. z o.o.Sp. 

k.

01-922 Warszawa, ul. Conrada 30 146851650

 7 ODYLION SP. Z O.O. 02-987 WARSZAWA, ul. SYTA 114 146833994

 8 Oiler S.A. 83-110 Tczew, ul. Malinowska 24a 191185385

 9 Orzeł Biały S.A. 41-946 Piekary Ślaskie, ul. Harcerska 23 270647152

 10 P.W. LS-PLUS SP. Z O.O. 62-064 PLEWISKA, ul. SZAŁWIOWA 34A/2 634273738

 11 RECO-TRANS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 411558014

 12 Stena Recykling 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 017264326

 13 Waster sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Na Zapleczu 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,63

 93,91

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-JANPOL S.C. JAN I RENATA CIESIELSCY

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Błotnica, ul. Wiejska 33, 64-234 Przemęt

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Błotnica, ul. Wiejska 33, 64-234 Przemęt

NIP 6981548969

REGON 411003196

Telefon/faks/e-mail 663 205 205

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  198  0  230,606

Suma:  198  0  230,606

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.
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2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,953

160103  2,707

160107  0,040

160113  0,040

160117  148,688

160118  9,600

160119  9,590

160120  1,066

160122  10,844

160601  5,018

Suma:  188,546

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 33,634

Suma:  33,634

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CHEMKO - SYSTEM sp. z o. o. 54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 4-6713384087 932070230

 2 DOM RECYKLINGU SP. Z O.O. 59-220 PROCHOWICE, ul. KOŚCIUSZKI 10 021497139

 3 ECO RECYKL Kraśnice, 33, 64-030 Śmigiel 665445255 300518489

 4 HANDEL-USŁUGI ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI

GRZYBNO, 18B, 63-112 BRODNICA 301296460

 5 LEADMET RECYKLING sp. z o. 

o., sp. k.

01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 30222094129 146851650

 6 PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-PRODUKCYJNE 

PRZEMYSŁAW OLEJNIK

WĄBIEWO, 26, KAMIENIEC 411417495
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 7 PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO USŁUGOWO 

HANDLOWE MIKOŁAJ PINECKI

BRONISŁAW, 2, WITOWO 301797830

 8 PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE 

PERFEKT MATEUSZ PERZ

GRANOWO, 18/10, KOTOWO 300432500

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,34

 96,34

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "RADEX" RADOSŁAW SOCHACKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

BRZEZIŃSKIE HOLENDRY, 58b, 62-513 KRZYMÓW

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy BRZEZIŃSKIE HOLENDRY, 58b, 62-513 KRZYMÓW

NIP 6651917079

REGON 311603025

Telefon/faks/e-mail 601707947

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  284  7  301,075

Suma:  284  7  301,075

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,303

150202  0,339
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160103  12,420

160107  0,051

160113  0,100

160114  0,093

160117  220,448

160118  28,911

160119  8,340

160120  2,000

160122  2,000

160601  3,140

Suma:  279,145

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 10,000

Suma:  10,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ARTIMET-DUO RYSZARD 

ARTWIK

KRUSZA ZAMKOWA, 12, 88-101 INOWROCŁAW

 2 CMC POLAND SP. Z O.O. 42-400 ZAWIERCIE, ul. PIŁSUDSKIEGO 82 272819315

 3 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ANPOL S.C.

38-200 JASŁO, ul. ZADWÓR 7 371000805

 4 JPM Serwis Piotr Górny 62-820 Stawiszyn, ul. Konińska 21a 300604674

 5 PROHYDRO TOMASZ KUBACKI 62-540 KLECZEW, ul. SZKOLNA 17 301348865

 6 RAD-AR RADOSŁAW WAŁĘKA 00-336 WARSZAWA, ul. KOPERNIKA 436/30

 7 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3

 8 Rymed s.c. Ryszard Pściuk 

Marcin Krzywicki

Wiesiołów, 8a, 62-660 Dąbie 311627847

 9 THEMISTO 62-510 KONIN, ul. PRZEMYSŁOWA 124A

 10 TRADA S.C. 88-100 INOWROCŁAW, ul. MĄTEWSKA 25

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,92

 95,92
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-MOBILE Kasacja pojazdów Monika Andrzejak

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

GENOWEFA, 45, 62-513 KRZYMÓW

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy GENOWEFA, 45, 62-513 KRZYMÓW

NIP 6681001215

REGON 310063220

Telefon/faks/e-mail 063/2757118

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  84  1  96,150

Suma:  84  1  96,150

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  2,140

160103  4,800

160107  0,070

160117  66,460

160118  4,200

160119  3,500

160122  2,500

160601  3,270

Suma:  86,940

2.2.3.

5417



Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 8,000

Suma:  8,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CENTRUM RECYKLINGU 

TRANSPORTU I GÓRNICTWA 

SP. Z O.O.

90-437 ŁÓDŹ, ul. KOŚCIUSZKI 80/82 362640443

 2 CMC POLAND SP. Z .O. 62-510 KONIN, ul. MARANTOWSKA 13A 272819315

 3 DSS RECYKLING SP. Z O.O. 42-630 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. MAGAZYNOWA 1 530964012

 4 EUROPOL HOLDING SP. Z O.O. 04-754 WARSZAWA, ul. CZELADNICZA 19A510420460 140586365

 5 FHU ANPOL S.C. 38-440 IWONICZ ZDRÓJ, ul. ZADWÓR 7604794393 371000805

 6 PROHYDRO TOMASZ KUBACKI 62-540 KLECZEW, ul. SZKOLNA 17 301348865

 7 RECO-TRANS SP. Z O.O. 63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 605302770 411558014

 8 SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH KAROL KNAŚ

PAPROTNIA, ul. WRZOSOWA 29, 62-513 KRZYMÓW 300217339

 9 WASTER SP. Z O.O. 87-100 TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,74

 98,74

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-ROL HENRYK SZCZEŚNIAK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-604 Kościelec, ul. Konińska 11

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-604 Kościelec, ul. Konińska 11

NIP 6661395501

REGON 310243234

Telefon/faks/e-mail 601 719 873

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  219  38  256,028

Suma:  219  38  256,028

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,480

160103  6,159

160107  0,100

160117  168,501

160118  16,235

160120  0,214

160199  0,590

160601  1,977

Suma:  194,256

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 49,141

Suma:  49,141

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AGRO OPC PIOTR ŚLISKI IZDYBY, 5, MOGILNO 341380110

 2 CENTRUM RECYKLINGU 

TRANSPORTU I GÓRNICTWA 

SP. Z O.O.

90-437 ŁÓDŹ, ul. KOŚCIUSZKI 80/82 362640443

 3 CMC Poland Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82 272819315

 4 KONGER RECYKLING POLSKA 

SP. Z O.O.

02-765 WARSZAWA, ul. WILAMOWSKA 7A/32 146340040
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 5 PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEROBU METALI DOMET SP. 

Z O.O.

DRĄŻEŃ, 24, 62-513 KRZYMÓW 367032270

 6 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 634609612

 7 Skup Surowców Wtórnych Knaś 

Karol

Paprotnia, ul. Wrzosowa 29, 62-613 Krzymów 300217339

 8 TOM-POL LIPKA WANDA 21-523 TUCZNA, 160 030876134

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,06

 95,06

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Motoparts Robert Prokopiak

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-100 Wągrowiec, ul. Wojska Polskiego 11

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Wągrowiec, ul. Grunwaldzka , 62-100 

NIP 7661881030

REGON 301935723

Telefon/faks/e-mail 793586565

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  301  5  316,825

Suma:  301  5  316,825

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]
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130205  0,770

130208  0,360

160117  185,600  19,230

160118  1,109

160119  2,454

160120  2,530

160122  2,630

160601  2,681

Suma:  198,134  19,230

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 95,627

Suma:  95,627

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BeMars Przedsiębiorstwo 

Recyklingowe

Książ Wielkopolski, ul. Kiełczynek 31, 63-130 631519535

 2 DSS Recykling Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 37, 09-500 530964012

 3 FIRMA WIELOBRANŻOWA 

EURO METAL IMPORT-EXPORT 

KAMILA LEPIONKA

Męcinka, ul. Piotrowice 163, 59-424 020923628

 4 KAT RECYKLING Leszek 

Przyludki

Tychy, ul. Przemysłowa 60/1, 60-702 003445270

 5 Katalizatory.pro Sp. z o.o. Sp. K. Poznań, ul. Głogowska 31/33, 60-702 302640929

 6 LEADMET RECYKLING Sp. z o.o. 

Sp. K.

Warszawa, ul. Josepha Conrada 30, 01-922 146851650

 7 P.W. ROBAC Krzysztof Boniecki Bydgoszcz, ul. Błękitna 6, 85-370 091195990

 8 STAN-ZŁOM Sp. z o.o. Wągrowiec, ul. Jana Pawła II 21/5, 62-100 362073501

 9 STENA RECYKLING Sp. z o.o. Warszawa, ul. Ogrodowa 58, 00-876 017264326

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,87

 97,83
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PHU STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW SKUP ZŁOMU I METALI JAN BŁASZYK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-045 PNIEWY, ul. WIŚNIOWA 4/5

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-045 PNIEWY, ul. WIŚNIOWA 4/5

NIP 7870005172

REGON 631577828

Telefon/faks/e-mail 061/2911676

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  0  0  0,000

Suma:  0  0  0,000

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160117  64,200

160118  6,250

160119  6,640

160601  0,823

Suma:  77,913

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,000

Suma:  0,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.
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Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CELSA HUTA OSTROWIEC SP. 

Z O.O.

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. JANA SAMSONOWICZA 2, 27-400 OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI016364209

 2 IM-MET RYSZARD MATUSIAK 62-045 PNIEWY, ul. POLNA 4 301142454

 3 Partners Group Sp. z o.o. 60-162 Poznań, ul. Krośnieńska 1 302460995

 4 PPHU INTEREX Piotr Latocha Rzepowo, 26, 88-150 Kruszwica 092922268

 5 Propet Recykling Podlaski, 

Tomczak Sp.j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 6 TOM Sp. Z O.O. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112 005456928

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FRANCO STACJA KASACJI I ZŁOMOWANIA POJAZDÓW

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Woźniki, 2, 62-200 Gniezno

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Woźniki, 2, 62-200 Gniezno

NIP 7840004570

REGON 632236495

Telefon/faks/e-mail 61/4250099

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  431  40  463,227

Suma:  431  40  463,227

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,053

160103  11,000

160107  0,113

5423



160113  0,085

160114  0,194

160117  362,942

160118  14,700

160119  8,043

160120  2,432

160122  3,720

160601  3,732

Suma:  406,961  1,053

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 44,111

Suma:  44,111

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ATB TRUCK S. A. 63-100 Śrem, ul. Gostyńska 51 010790193

 2 FIRMA ATOM Tomasz 

Adamczewski

Lisia Górka, 28, 68-320 Jasień 080478765

 3 Katalizatory.pro sp. z o. o. sp. k. 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33 302640929

 4 PROPET RECYCLING PODLASKI 

TOMCZAK sp. j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 5 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

"LS-PLUS" Sp. z o.o.

Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 634273738

 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

ROBAC K. Boniecki

85-370 Bydgoszcz, ul. błękitna 6 091195990

 7 REPLAST TRADE Sp. z o.o. Złotniki Kujawskie, ul. Lisewo Kościelne 41, 88-180 361083118

 8 STENA RECYKLING sp. z o. o. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 017264326

 9 TOM sp. z o. o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112 005456928

 10 WASTER Sp. z o.o. Toruń, ul. Na Zapleczu 20, 87-100 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,60

 97,37
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PPHU Bartosz Guzik

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-050 Mosina, ul. Bukowa 21

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Jarogniewice, ul. Ogrodowa 5, 64-020 

NIP 7772416632

REGON 639673537

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  57  79,585

Suma:  57  79,585

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.2.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu 

przetworzenia w procesie:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

160114  0,800

160117  13,828

160118  0,207

160119  5,680

160601  0,632

Suma:  21,147

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 55,035

Suma:  55,035
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Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ESPADON Sp. z o.o. Katowice, ul. Uniwerystecka 13, 40-007 368849233

 2 MAKO-POL WOJCIECH 

Makowski

Gorzyczki, ul. Gorzyczki 25, 64-020 660476219 301757434

 3 PBMETAL Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Kolejowa 1, 33-300 368328583

 4 TEO Sp. z o.o. Sp. k. Poznań, ul. Hewelańska 1, 61-625 301953365

 5 TONSMEIER ZACHÓD Sp. z p.o. Kiełcz, ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 684563000 970560624

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,72

 95,72

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-MOBILE MONIKA ANDRZEJAK-MARKWITZ

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

GENOWEFA, 45, 62-513 KRZYMÓW

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy GENOWEFA, 45, 62-513 KRZYMÓW

NIP 6681913666

REGON 301346234

Telefon/faks/e-mail 063/2413539

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  827  3  943,674

Suma:  827  3  943,674

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  9,580

160103  13,380

160117  577,880

160118  18,846

160119  38,900

160120  22,200

160122  29,000

160601  19,583

Suma:  729,369

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 180,000

Suma:  180,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 APLOGIC SP. Z O.O. 98-220 ZDUŃSKA WOLA, ul. ŁASKA 77 530964012

 2 CENTRUM RECYKLINGU 

TRANSPORTU I GÓRNICTWA 

SP. Z O.O.

90-437 ŁÓDŹ, ul. KOŚCIUSZKI 80/85 362640443

 3 CMC Poland sp. o. o. 42-400 Zawiercie, ul. Pilsudskiego 82 272819315

 4 DSS Recykling sp. z o. o. 09-500 Gostynin, ul. Płocka 37 242359370 530964012

 5 EUROPOL HOLDING SP. Z O.O. 04754 WARSZAWA, ul. CZELADNICZA 19A 140586365

 6 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ANPOL S.C.

38-440 IWONICZ ZDRÓJ, ul. ZADWÓR 7 371000805

 7 PROHYDRO TOMASZ KUBACKI 62-540 KLECZEW, ul. SZKOLNA 17 301348865

 8 RECO-TRANS 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 605302770 411558014

 9 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 634609612

 10 Skup Surowców Wtórnych Karol 

Knaś

Paprotnia, ul. Wrzosowa 29, 62-513 Krzymów510420460 300217339

 11 WASTER SP. Z O.O. 87-100 TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
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5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,36

 96,36

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Stacja Demontażu Pojazdów M&W s.c. Mączka Mirosław, Mączka Wanda

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Namysłaki, 34, 63-405 Sieroszewice

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Namysłaki, 34, 63-405 Sieroszewice

NIP 6222708949

REGON 301111985

Telefon/faks/e-mail 62 7319210,781072485

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  990  97  1 012,567

Suma:  990  97  1 012,567

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  3,868

160103  28,500

160113  0,450

160114  1,950

160117  675,800

160118  40,206

160119  163,280  25,000

160120  45,000
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160601  15,853

Suma:  974,907  25,000

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 10,700

Suma:  10,700

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AMEBA REZYKLING sp. z o. o. Biskupice, 41a, 56-500 Syców 022335172

 2 AUTO WIS Wisniewski Arlen 63-300 Pleszew, ul. Słoneczna 14a 300651685

 3 CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 4 Firma Handlowo - Usługowa 

"ANPOL" s. c.

Zadwór, 7, 38-440 Iwonicz Zdrój 371000805

 5 JMP SERVIS piotr Górny 62-820 Stawiszyn, ul. Konińska 21a 300604674

 6 Kamion sp. z o.o. Kamionka 1, 37-418 Krzeszów 831366930

 7 MARINET MARIUSZ GŁĄB CHOJĘCIN SZUM, 11A, 63-600 CHOJĘCIN 251637770

 8 PHU GOLMEX 1 ŁUKASZ 

BEDNARA

GOLA, 20, 63-640 BARLIN 362556843

 9 PHU MEGA-TRANS JÓZEF 

SERWETA

98-360 LUTUTÓW, ul. KLONOWSKA 5 730982133

 10 PPHU TRANS-ZŁOM PLUS S.C. 

JERZY WALERIANOWICZ 

MAŁGORZATA 

WALERIANOWICZ

ŁASZEW, 12, 63-300 PLESZEW 251646408

 11 PPHU WISTAL 2 MARTA 

WIŚNIEWSKA

WOLA KSIĄŻĘCA, 103A, 63-220 KOTLIN 302412000

 12 PPUH MAŁGORZATA 

MARCINKOWSKA

56-504 DALBOROWICE, ul. NAMYSŁOWSKA 32 932004120

 13 Propet ret Recykling Podlaski 

Tomczak sp.j.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 14 RE-CO 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, ul. DRZYMAŁY 80 301070921

 15 Stena Recykling sp. z o.o. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 017264326

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,80

 97,33
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu STENA RECYCLING SP. Z O.O.ODDZIAŁ W SWARZĘDZU

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-020 SWARZĘDZ, ul. RABOWICKA 2

NIP 5272346985

REGON 017264326 00008

Telefon/faks/e-mail 618187600/ 618173061

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  1 234  67  1 301,830

Suma:  1 234  67  1 301,830

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  2,500

130702  0,420

160103  4,550

160107  0,070

160114  0,760

160117  550,214  562,958

160118  6,251

160119  3,380

160601  5,195

160801  0,900

Suma:  574,240  562,958

2.2.3.
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Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 195,972

Suma:  195,972

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ARCELOR MITTAL WARSZAWA 

SP. z O.O.

01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 132

 2 CMC Poland Sp. z o.o. Zawiercie, ul. Piłsudkiego 82, 42-400 

 3 EKO ALU Sp. z o.o. Poznań, ul. Sytkowska 39, 60-413 

 4 KATALIZATORY.PRO Sp. z o.o. Poznań, ul. Głogowska 31/33, 60-702 

 5 LEADMET RECYKLING Sp. z o.o. 

Sp.k.

Warszawa, ul. J. Conrada 30, 01-922 

 6 PHU "KAREN"KAROL GURBAŁA Choroń, ul. Prosta 2, 42-360 Poraj

 7 Przedsiębiorstwo Handlowo 

Produkcyjne Przemysław Olejnik

Kamieniec, ul. Wąbiewo 26, 64-061 

 8 RAN-SYNCHRON Sp. z o.o. Bochlewo Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska

 9 RECO-TRANS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3

 10 Tomasz Miklasiewicz Bogucin, ul. Wrzosowa 59, 62-006 Kobylnica

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Egolit Sp. z o.o. Ekologiczna 

gospodarka odpadami - likwidacja 

i transport

Łanięta, ul. Łanięta 21A, 99-306 

 2 RAN-SYNCHRON Sp. z o.o. Bochlewo Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,78

 95,47
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ADAM KLOC

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

GENOWEFA, 37A, 62-513 KRZYMÓW

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy GENOWEFA, 37A, 62-513 KRZYMÓW

NIP 6651636593

REGON 310135680

Telefon/faks/e-mail 063/2413904

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MARIAN CZAJKA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-200 JAROCIN, ul. DŁUGA 39

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-200 JAROCIN, ul. CEGLANA 1

NIP 6171227682

REGON 250732732

Telefon/faks/e-mail 502028043

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  1 871  56  1 955,790

Suma:  1 871  56  1 955,790

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  9,090

160103  34,600

160114  2,800
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160117  1 486,300

160118  83,130

160119  177,000

160120  16,700

160122  13,300

160601  24,500

Suma:  1 847,420

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 20,000

Suma:  20,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Celsa huta Ostrowiecsp. z o.o. 27-400 Ostrowiec świetokrzyski, ul. Samsonowicza 2 016364209

 2 KOR-MAR WIESŁAW NAGŁY BOGUSZYN, ul. KLASZTOROWA 9, 63-041 CHOCICZA608143786 634202581

 3 Orzeł Biały S.A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Raździeńskiego 24 270647152

 4 P.H.-U Krzysztof Maluśki 64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 655127208 410379350

 5 PPUH Małgorzata Marcinkowska Dalborowice, ul. Namysłowska 41, 56-504 Dziadowa Kłoda 932004120

 6 RECO-TRANS Sp.z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 605302770 411558014

 7 REMONDIS SANITECH POZNAŃ 

SP. Z O.O.

61-483 POZNAŃ, ul. GÓRECKA 1046640614 632076318

 8 SANBUD Sp. z o.o. Pysząca, ul. Ceglana 10, 63-100 Śrem 001401540

 9 Spółka Szymańscy sp. z o.o. Pryszaca, ul. Ceglana 61, 63-100 Śrem607369624 639681695

 10 Stena Recykling sp. z o.o. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58600626978 017264326

 11 VOLY Maciej Woliński 62-420 Strzałkowo, ul. Wyszyńskiego 3B696971922 302125469

 12 ZŁOMEX PATRYK GRUSZKA 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, ul. SKŁADOWA 1500878751

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,48

 95,48
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ArMar s.c.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Parczew 36, 63-405 Sieroszewice

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Parczew 36, 63-405 Sieroszewice

NIP 6222782911

REGON 302370795

Telefon/faks/e-mail 508223125

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  474  56  492,094

Suma:  474  56  492,094

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,440

160103  9,100

160107  0,280

160113  0,080

160114  0,380

160115  0,310

160117  392,726

160118  7,760

160119  21,800

160120  5,300

160122  0,800

160199  0,420
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160601  4,300

Suma:  443,696

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 27,040

Suma:  27,040

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AUTO MOTO SERWIS JACEK 

KOSTERA

RAFAŁÓW, 31, 62-872 GRODZISK WIELKOPOLSKI 301568029

 2 Centrozlom Wrocław S. A. 62-800 Kalisz, ul. Obozowa 9a 627535154 000026577

 3 DSS RECYKLING sp. z o. o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1322608970 530964012

 4 JPM SERVIS Piotr Górny 62-820 Stawiszyn, ul. Konińska 21a 300604674

 5 P. W. "WTÓROMAT" Jerzy Pryk 98-200 Sieradz, ul. Starowardzka 28438271515 730124731

 6 Skup Sprzedaż i Rozbiórka 

Surowców Wtórnych Handel 

Granitem Jacek Kowalczyk

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Olsztyńska 7627385386 251048328

 7 Stena Recykling sp. z o. o. 

Oddział w Swarzędzu

62-020 Swarzędz, ul. Rabowicka 2600626978 017264326

 8 TRANS-MET KRUSZWICA, 32, 88-150 ŁAGIEWNIKI 340309850

 9 Waster sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Na Zapleczu 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,52

 95,52

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ZBIGNIEW GARSTKA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-200 Jankowo Dolne, 65

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-200 Jankowo Dolne, 65

NIP 7841003070

REGON 630293419

Telefon/faks/e-mail 602 215 687
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Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  728  1  797,741

Suma:  728  1  797,741

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  3,280

160103  25,020

160115  0,755

160117  615,089

160118  7,844

160119  26,248

160120  4,100

160122  1,492

160601  5,524

160801  0,216

Suma:  689,568

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 106,679

Suma:  106,679

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "EKO-MIX" KONSTANTY 

SPUREK

Wrocław, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 932909625
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 2 ATB TRUCK S.A. Śrem, ul. Gostyńska 51, 63-100 010790193

 3 BEMARS Przedsiębiorstwo 

Recyklingowe

Kiełczynek, 31, 63-130 Książ Wielkopolski 631519535

 4 DSS Recykling Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 37 530964012

 5 F.H.U. AUTO-KAT Sławomir 

Szukała

62-060 Stęszew, ul. Wojska Polskiego 19/1 301269440

 6 P.P.H.U. A.L.V. "LINK" Sp. z o.o. 58-305 Wałbrzych, ul. Sportowa 13 005810784

 7 P.W. ROBAC K. Boniecki 85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 091195990

 8 PROPET RECYKLING PODLASKI 

TOMCZAK

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 9 RAFPOL RAFAŁ KOZŁOWSKI Budzisław Górny, 2, 62-541 Budzisław Kościelny 300689080

 10 RECO-TRANS SP. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 411558014

 11 STENA RECYKLING Sp. z o.o. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 017264326

 12 Tom Spółka z o.o. Szczecin, ul. Pomorska 112, 70-812 005456928

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,81

 99,81

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu RE-CO ROBERT WIECZOREK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-400 OSTRÓW WLKP., ul. DRZYMAŁY 80

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-400 OSTRÓW WLKP., ul. DRZYMAŁY 80

NIP 6222512933

REGON 301070921

Telefon/faks/e-mail 62 7383535, 7383535

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  421  2  480,206

Suma:  421  2  480,206

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.
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2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,490

160103  12,140

160107  0,055

160113  0,310

160114  1,180

160117  328,170

160118  14,207  5,213

160119  47,800  10,400

160120  14,570

160122  20,206

160801  0,201

 96,783Suma:  358,159

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 28,000

Suma:  28,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Delta s.j. Jankowski, Pluciński, 

Zawada

Piaski 29B, 63-300 Pleszew 250563502

 2 Firma Wielobranżowa 

Import-Export Aleksander Kowcz

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 63/11 273701797

 3 MEGA-TRANS Józef Serwta 98-360 Lututów, ul. Klonowska 5 730982133

 4 PRO-KAT IRENEUSZ GOLONKA 46-100 NAMYSŁÓW, ul. STAROMIEJSKA 21 531302247

 5 RECYKL Organizacja Odzysku 

S.A.

Srem, ul. Letnia 3, 63-100 Śrem 634609612

 6 RECYPLAST Woźniak Ryszard Tyrchały Wielkie, ul. Kolejowa 32, 63-430 Odolanów 300443283

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
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5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,36

 96,36

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FIRMA HANDLOWA "RAWAL" WALDEMAR RATAJCZAK SKŁADNICA KASACJI 

POJAZDÓW

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

GÓRA, ul. DWORCOWA 8, 63-233 JARACZEWO

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy GÓRA, ul. DWORCOWA 8, 63-233 JARACZEWO

NIP 6171098339

REGON 250858752

Telefon/faks/e-mail 62 7409014

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  118  5  131,536

Suma:  118  5  131,536

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,247

160103  3,260

160114  0,099

160117  104,670

160118  3,459

160119  4,300

160120  2,805
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160122  1,000

160601  1,506

Suma:  117,046  4,300

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 4,244

Suma:  4,244

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Firma Handlowo-Usługowa "Eko 

Luk" Łukasz Malinowski

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61c 590773386

 2 Polcopper Sp. z o.o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel 639835359

 3 PPUH Mikołaj Pinecki Bronisław, 2, 63-025 Witowo 301797830

 4 Pras Tom Tomasz Szulc 64-100 Leszno, ul. Łaziebna 26/6 511400920

 5 RAN-SYNCHRON SP. Z O.O. BOLECHOWO OSIEDLE, ul. OBORNICKA 1, 62-005 OWIŃSKA 631247284

 6 Reco-Trans sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 411558014

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,40

 92,13

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-CZĘŚCI  KASACJA POJAZDÓW EDMUND TELICHOWSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

BORUJA  KOŚCIELNA, ul. CHMIELNA 1, 64-306 BORUJA KOŚCIELNA

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy BORUJA  KOŚCIELNA, ul. CHMIELNA 1, 64-306 BORUJA KOŚCIELNA

NIP 7881064014

REGON 630603080

Telefon/faks/e-mail 614411316

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  373  14  396,082

Suma:  373  14  396,082

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,760

160103  3,200

160107  0,050

160113  0,030

160114  1,050

160117  270,028

160118  8,576

160119  17,850  14,460

160120  4,910

160122  6,489

160601  3,816

Suma:  316,629  14,460  1,130

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 55,518

Suma:  55,518

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CENTROZŁOM WROCŁAW 53-508 WROCŁAW, ul. ROBOTNICZA 16683263310 000026577

 2 DSS RECYKLING SP. Z O.O. 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. MAGAZYNOWA 1242359370 530964012

 3 EKORECYKL DAMIAN NOWAK KRAŚNICE, 33, 64-030 ŚMIGIEL 300518489
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 4 ESPADON SP. Z O.O. 40007 KATOWICE, ul. UNIWERSYTECKA 13 368849233

 5 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

DMPOL DARIUSZ RATAJCZAK

64-000 KOŚCIAN, ul. DŁUGA 1A 503170354 300778888

 6 PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO PRODUKCYJNE 

PRZEMYSŁAW OLEJNIK

WĄBIEWO, 26, 64-061 KAMIENIEC614432631 411417495

 7 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE METALSKUP

WIDZMIN STARY, 28A, 64-200 WOLSZTYN683474214 970267261

 8 SCRAP SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH S.A.

64-300 NOWY TOMYŚL, ul. KOŚCIUSZKI 22536859932 360715898

 9 WEXPOL SP. Z O.O. DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA, ul. POZNAŃSKA 14A, 56-210 ZBĄSZYNEK080087579

 10 ZHU CENTROGUM JOLANTA 

NYĆKOWIAK

64-300 NOWY TOMYŚL, ul. KOSZYKOWA 9614424022 632040728

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ESPADON SP. Z O.O. 40007 KATOWICE, ul. UNIWERSYTECKA 13 368849233

 2 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

DMPOL DARIUSZ RATAJCZAK

64-000 KOŚCIAN, ul. DŁUGA 1A 503170354 300778888

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,21

 91,56

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PHUT EP'A EDMUND PESTKA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-700 KROTOSZYN, ul. KOBYLIŃSKA 10A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy KROTOSZYN, ul. KOBYLIŃSKA 10A, 63-700 

NIP 6210032133

REGON 003348590

Telefon/faks/e-mail 62 7257129

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  69  25  66,552
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Suma:  69  25  66,552

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  1,850

160117  54,160

160118  3,912

160119  0,800

160120  0,310

160601  0,272

Suma:  61,304

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 3,890

Suma:  3,890

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Centrozłom Wrocław S.A., 

Oddział Kalisz

53-608 Kalisz, ul. Obozowa 9a 627535154 000026577

 2 DELTA Sp. j. Jankowski, 

Pluciński, Zawada

63-300 Pleszew, ul. Piaski 29b 625083208 250563502

 3 FOL-MIX Maciej Grzegorek , ul. Krotoszyńska 223, 63-700 Lutogniew784735069 300372459

 4 PPHU Marek Kurganiak 63-700 Krotoszyn, ul. Grudzielskiego 70627253929 251546730

 5 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU SA

Śrem, ul. Letnia 3, 63-100 612810611 634609612

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,10

 95,10

5443



Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO MOTO ZŁOM  TOMASZ  PACHOŁEK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Świba, 63, 63-600 KĘPNO

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Świba, 63, 63-600 KĘPNO

NIP 6191538020

REGON 250582729

Telefon/faks/e-mail 062/7819194

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  713  763,174

Suma:  713  763,174

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,000

160103  19,200

160107  0,410

160113  0,300

160115  0,900

160117  540,788

160118  53,755

160119  36,620  55,000

160122  0,800

160601  8,620

160801  0,549

Suma:  662,942  55,000
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2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 14,200

Suma:  14,200

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "KATMAR" Marcin Ogrodnik 59-300 Lublin, ul. Malczewskiego 19665967873 390381340

 2 AKU-WIT Witold Radwański 98-270 Złoczew, ul. Mickiewicza 15791020230 100755474

 3 Centrozłom Wrocław 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16713566666 000026577

 4 Ekoline Piotr Młynarczyk Olszowa, 130, 63-600 Kępno 880027751 250353294

 5 EKO-SERWIS Janusz 

Szczęśniak

46-113 Wilków, ul. Parkowa 20 774195683 531084129

 6 KMB POLSKA MARK DZIĘGIEL 

SP. K.

LIGOTA ZAMECKA, 80, 46-200 KLUCZBORK 161586682

 7 Mo-BRUK S. A. Oddział w 

Włbrzychu

58-303 Wałbrzych, ul. Górnicza 4 748495308 120652729

 8 P.H.U. KAREN Karol Grubała 42-360 Choroń, ul. Prosta 2 343146698 150961565

 9 P.P.H.U. Małgorzta Marcinowska 56-504 Dziadowa Kłoda, ul. Namysłowska 32605213831 932004120

 10 PLASTIKS SP. Z O.O. 41-902 BYTOM, ul. PÓŁNOCNA 70 891087844

 11 PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE LOBO RAFAŁ 

RYBAKIEWICZ

59-220 LEGNICA, ul. GRUNWALDZKA 1/2 390738692

 12 RECO - TRANS sp. z o. o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 605302770 411558014

 13 TOM-POL LIPKA WANDA 21-523 TUCZNA, 160 030876134

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,93

 88,72
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FHU MaWid WIESŁAW DEKOWSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

GUTOWO WIELKIE, 8, 62-300 WRZEŚNIA

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy GUTOWO WIELKIE, 8, 62-300 WRZEŚNIA

NIP 7891156491

REGON 300201769

Telefon/faks/e-mail 61 4377228

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  736  27  747,840

Suma:  736  27  747,840

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  3,750

160103  19,907

160107  0,146

160113  0,070

160114  0,290

160117  597,228

160118  13,104

160119  19,731

160120  12,200

160601  7,580

160801  0,335

Suma:  674,341
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2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 55,245

Suma:  55,245

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BESTKAT Grzegorz Pawłowski 61-362 Poznań, ul. Forteczna 12a 369195029

 2 BM RECYKLING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Konopnickiej 11356687165

 3 CENTROZŁOM WROCŁAW S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 4 Centrum Recyklingu, Transportu i 

Górnictwa sp. z o. o.

90-437 Łódź, ul. Kościuszki 80/82 362640443

 5 CMC POLAND SPÓŁKA Z O.O. 42-400 Zawiercie, ul. Józefa Piłsudskiego 82 272819315

 6 Handel - Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzybno, 49, 63-112 Brodnica 301296460

 7 P.H.U. ALSCRAP Michał 

Klonowski

62-300 Września, ul. Malinowa 3 300564319

 8 PLASTOPAK MIKOŁAJ 

BAZYLCZUK

Kołaczkowo, ul. Grabowo Królewskie 40B, 62-306 Grabowo Królewskie301697465

 9 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE LS-PLUS 

SP. Z O.O.

64-330 Opalenica, ul. Przemysłowa 1 000005336

 10 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S. A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

 11 SŁAWOMIR TOPOROWICZ 

TOP-SŁAW SKUP I SPRZEDAŻ 

SZKŁA

Krzemieniewo, ul. Bojanice , 64-120 Bojanice 410332070

 12 SPÓŁKA SZYMAŃSCY s.c. Pyzry, ul. Wrocławska 61, 62-310 Pyzdry 639681695

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,62

 96,62

5447



Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PHU NORBERT NAWROT

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

CHWAŁKOWO, 49, 63-840 KROBIA

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy CHWAŁKOWO, 49, 63-840 KROBIA

NIP 6961739293

REGON 300275182

Telefon/faks/e-mail 663717207,695306182

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  903  987,449

Suma:  903  987,449

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  2,710

160107  1,000

160113  0,200

160114  0,500

160117  694,960  114,080

160118  30,000

160119  48,000

160120  20,000

160216  2,758

Suma:  800,128  114,080

2.2.3.
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Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 42,000

Suma:  42,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Firma Handlowo - Usługowa 

DMPOL

Kaścian, ul. Długa 1a, 64-000 Kościan503170354 300778888

 2 Handel-Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Brodnica, ul. Grzybno 19b, 63-112 612823973 301296460

 3 PPHU Skup Metali Kolorowych, 

Żelaznych i Nieżelaznych Hojny 

Jacek

63-820 Piaski, ul. Kasprzaka 31 668842362 301195657

 4 Propet Recycling Podlaski 

Tomczak Spółka Jawna

Rawicz, ul. Armii Krajowej 12, 63-900 655451102

 5 Przedsiębiorstwo Handlowo - 

usługowe Krzysztof Maluśki

64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 663717207 300275182

 6 STENA RECCLING sp. z o. o. 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 208600626978 017264326

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,09

 95,01

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA  STANISŁAW  KRUPA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

DRZONEK, ul. Klonowa 5, 63-140 DOLSK

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy DRZONEK, ul. Klonowa 5, 63-140 DOLSK

NIP 7851136163

REGON 630634984

Telefon/faks/e-mail 612819186

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

5449



w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  365  15  395,679

Suma:  365  15  395,679

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  3,445

160103  10,500

160107  0,305

160112  0,304

160115  0,855

160117  303,200

160118  2,450

160119  20,395

160120  12,285

160122  21,685

160601  5,935

Suma:  381,055  0,304

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 3,333

Suma:  3,333

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 EKO-MIX Konstanty Spurek 50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 932909625

 2 FIRMA KOWALSKI SŁAWOMIR 

KOWALSKI

61-400 WSCHOWA, ul. KOLEJOWA 1 410238193

 3 Orzeł Biały S.A. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Rożdżeńskiego 24 270647152

5450



 4 P.W. WTÓRMAT 98-200 SIERADZ, ul. STAROWARCKA 28 730124731

 5 Recykl Organizacja Odzysku S.A. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

 6 Stena Recycling Sp. z o.o., 

Oddział Swarzędz

62-020 Swarzędz, ul. Rabowicka 2 017264326

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 EKO-MIX KONSTANTY SPÓREK 50-950 WROCŁAW, ul. GRABISZYŃSKA 163 932909625

 2 EKO-MIX Konstanty Spurek 50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 932909625

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,14

 97,14

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-USŁUGOWO-HANDLOWE MIKOŁAJ PINECKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

BRONISŁAW, 2, 63-025 WITOWO

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-000 ŚRODA WLKP., ul. BRODOWSKA 36

NIP 7861503350

REGON 301797830

Telefon/faks/e-mail 061/2862746

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  1 387  78  1 487,713

Suma:  1 387  78  1 487,713

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  6,195

160106  26,138

160107  0,706

160112  0,300

160113  0,142

160114  2,309

160115  2,350

160117  1 100,105

160118  51,335

160119  49,378

160120  4,800

160122  15,060

160601  1,994

Suma:  1 260,812

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 205,011

Suma:  205,011

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CRONIMETR PL SP. Z O.O. KŁOPOT, 10A, 88-100 INOWROCŁAW 092500350

 2 DAMIAN NOWAK EKO RECYKL 64-030 KRAŚNICE, 3 300518489

 3 DOM RECYKLINGU SP. Z O.O. 59-230 PROCHOWICE, ul. KOŚCIUSZKI 10 021497139

 4 HANDEL-USŁUGI ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI

GRZYBNO, 49, 63-112 BRODNICA 301296460

 5 LP BUD SP. Z O.O. S.K. 42-284 HERBY, ul. WOJSKA POLSKIEGO 1 366450136

 6 ORZEŁ BIAŁY S.A. 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. HARCERSKA 23 270647152

 7 PPH ŁUKASZ PRZYBYŁ ZZWOLA, ul. GŁÓWNA 13, 62-020 ZWOLA 630879183

 8 PPHU MIROSŁAWA PINECKA BRONISŁAW, 2, 63-025 WITOWO 639628407

 9 PPHU Przemysław Olejnik WĄBIEWO, 26, 64-061 KAMIENIEC 411417495

 10 PRAS-TOM TOMASZ SZULC 64-100 LESZNO, ul. ŁAZIEBNA 20/6 511400920
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 11 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 634609612

 12 SYNCHRON SP. Z O.O. BOLECHOWO OSIEDLE, ul. OBORNICKA 1, 62-005 OWINSKA 631247284

 13 TOM SP. Z O.O. 70-812 SZCZECIN, ul. POMORSKA 112 005456928

 14 VOLY MACIEJ WOLIŃSKI 62-420 STRZAŁKOWO, ul. ALEJA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 38302125469

 15 WPHU AMOS GLASS 

RECYKLING MAREK 

ADAMCZYK

61-160 CZAPURY, ul. POZNAŃSKA 29 630423388

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,36

 98,36

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu "MACII" STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW MACIEJ NOWAK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

CZARKOWO, 19, 64-125 PONIEC

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy CZARKOWO, 19, 64-125 PONIEC

NIP 6961138375

REGON 411286024

Telefon/faks/e-mail 602756393

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  4 676  5 002,108

Suma:  4 676  5 002,108

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]
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130208  10,870

130702  0,600

150202  0,300

160103  5,940

160113  0,400

160114  0,560

160117  4 345,367

160118  276,137

160119  52,320

160120  15,900

160601  31,211

160801  0,010

Suma:  4 739,615

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 17,520

Suma:  17,520

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 DAWMIX DAWID GUŚCIORA Bartków, 23, 56-210 Wąsosz 021926149

 2 FHU DMPOL Dariusz Ratajczak 64-000 Kościan, ul. Długa 1a 503170354 300778888

 3 FUH "OLSTAL" Szymon Kowal 63-720 Koxmin Wielkopolski, ul. Klasztorna 57668115051 301746146

 4 POLCOPPER sp. z o. o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel0655129908 639835359

 5 PPHU Łukasz Przybył Zwola, ul. Główna 13, 63-020 Zaniemyśl 630879183

 6 PPHU ROLPRZEM Kąkolewo, ul. Zielona 10, 64-113 Osieczna609878768 300826819

 7 PRAS-TOM TOMASZ SZULC 64-100 Leszno, ul. Łaziebna 20/6 531565171 511400920

 8 PROPET RECYKLING Odlaski 

Tomczak Spółka Jawna

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12655451102 411532115

 9 STENA RECYKLING SP. Z O.O. 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 208601888167 017264326

 10 Szkło TOP - SŁAW Skup i 

Sprzedaż Szkła Sławomir 

Toporowicz

Bojanice, 52a/6, 64-120 Krzemieniewo661830544 410332070

 11 Świtała Tadeusz PPHU 

"TAD-LEN"

Wydawy, 81, 63-900 Rawicz 655451221 932345849

 12 VOLY Maciej Woliński Strzałkowo, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3B, 64-420 696971922 302125469

 13 ZŁOMEX PATRYK GRUSZKA 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Składowa 1500878751 301322647
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Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,10

 95,10

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI WARSZTAT SAMOCHODOWYJACEK 

WZOREK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

OBRZĘBIN, 51, 62-700 TUREK

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy OBRZĘBIN, 51, 62-700 TUREK

NIP 6681023211

REGON 301040179

Telefon/faks/e-mail 63 2785070

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  108  4  123,692

Suma:  108  4  123,692

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,440

160103  9,220

160117  86,382

160118  1,165

160119  8,000

160601  0,669
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Suma:  105,876

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 12,000

Suma:  12,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Centrozłom Wrocław S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 2 EURO EKO 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Boczna 17 472340820

 3 EUROPOL HOLDING sp. z o. o. 04-754 Warszawa, ul. Czeladnicza 19a 140586365

 4 KONGER RECYKLING POLSKA 

SP. Z O.O.

02-765 WARSZAWA, ul. WILANOWSKA 7A/32 146340040

 5 PW WTÓRMAT JERZY PRYK 98-200 SIERADZ, ul. STAROWARCKA 28 730124731

 6 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

, ul. Letnia 3, 63-100 Śrem 634609612

 7 WASTER SP. Z O.O. TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,29

 95,29

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

MOSINA, ul. GŁÓWNA 74A, 62-050 

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy MOSINA, ul. GŁÓWNA 74A, 62-050 

NIP 7773198580

REGON 301671106

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  484  2  521,608

Suma:  484  2  521,608

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  2,737

160103  7,116

160107  0,250

160113  0,260

160114  0,800

160117  400,000

160118  10,417

160119  2,543

160120  0,953

160601  6,597

Suma:  431,673

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 89,336

Suma:  89,336

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 , 146833994

 2 Centrozłom Wrocław S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 3 Handel-Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzbno, 49, 63-112 Brodnica 301296460

 4 ODYLION sp. z o. o. , ul. Syta 11, 02-987 Warszawa 146833664
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 5 PBMetals Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Kolejowa 1, 33-300 630423388

 6 PH "LOBO" Rafał Rybakiewicz Legnica, ul. Grunwaldzka 1/2, 59-220 390738692

 7 Polcopper Sp.z  o.o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel 639835359

 8 Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. Czempiń, ul. Piotrowo Pierwsze 26/27,  64-02 300994698

 9 WPHU "AMOS GLASS 

RECYKLING" Marek Adamczak

Czapury, ul. Poznańska 29, 61-160 630423388

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,83

 99,83

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu MOTO-CENTRUM STANISŁAW ANTKIEWICZ

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-600 KOŁO, ul. SIENKIEWICZA 94

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-600 KOŁO, ul. SIENKIEWICZA 94

NIP 6660006360

REGON 310116725

Telefon/faks/e-mail 063/2723446

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  374  1  392,091

Suma:  374  1  392,091

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,600
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150202  0,029

160107  0,091

160113  0,043

160114  0,088

160117  304,863

160118  18,819

160119  21,340

160120  5,000

160601  6,024

160801  0,006

Suma:  357,903

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 17,000

Suma:  17,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALSAR SP. Z O.O. 00-549 WARSZAWA, ul. PIĘKNA 24/26A

 2 AP-LOGIC SP. Z O.O. 98-220 ZDUŃSKA WOLA, ul. ŁASKA 77

 3 DSS Recykling sp. z o. o. Fillia 

Gostyń

09-500 Gostyń, ul. Płocka 37 530964012

 4 Firma Handlowo - Usługowa 

ANPOL s. c.

Zadwór, 7, 38-440 Iwonicz Zdrój 371000805

 5 LYRECO POLSKA S.A. SOKOŁÓW, ul. SOKOŁOWSKA 33, 05-806 KOMORÓW

 6 P.W. U KOWALA 

ZWIERZYCHOWSKA IZABELA

NISZCZEWICE, 49/2, 88-180 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

 7 SCHOLZ POLSKA SP. Z O.O. 62-504 BĘDZIN, ul. DĄBROWSKA 73

 8 SZYMAŃSCY K.O. SP. Z O.O. 62-310 PYZDRY, ul. WROCŁAWSKA 61

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,61

 95,61
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Mechanika Pojazdowa Karol Woźniak

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Korzeniew 98, 62-831 Mycielin

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Korzeniew, /98, 62-831 

NIP 9680028975

REGON 250743888

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  111  3  114,804

Suma:  111  3  114,804

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,393

160117  58,190

160118  2,350

160119  6,830

160120  2,000

160601  2,739

Suma:  72,502

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 34,755
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Suma:  34,755

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AP-LOGIC Sp. z o.o. Zduńska Wola, ul. Łaska 77, 98-220 731624200

 2 AutoMoto - Serwis Jacek Kostera Godziesze Wielkie, ul. Rafałów 31, 62-872 301568029

 3 CENTROZŁOM WROCŁAW S.A> Wrocław, ul. Robotnicza 16, 53-608 000026577

 4 FHU CARLO Karol 

Kaczmarkiewicz

Kalisz, ul. Dworcowa 2A, 62-800 250777976

 5 Konger Recycling Polska Sp. z 

o.o.

Warszawa, ul. Wilanowska 7a/32, 02-765 146340040

 6 PHU KATMET Zbigniew Franków Inowrocław, ul. Rolna 7, 88-100 340597782

 7 RAN-SIGMA Sp. z o.o. Wałbrzych, ul. Wrocławska 142A, 58-306 890657110

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,72

 93,42

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Auto-Handel, Pomoc drogowa Wojciech Antczak

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Wiekowo, 68, 62-230 Witkowo

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Wiekowo, 68, 62-230 Witkowo

NIP 6671311701

REGON 310288248

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  146  0  156,056

Suma:  146  0  156,056

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,842

160103  2,044

160117  113,920

160118  1,059

160119  3,500

160120  0,620

160122  0,235

160601  1,651

160801  0,109

Suma:  123,980

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 31,974

Suma:  31,974

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 2, 27-400 016364209

 2 Centrum Recyklingu Transportu 

iGórnictwa Sp. z o.o.

Łódź, ul. Al. T. Kościuszki 80/82, 90-437 362640443

 3 Ekos Poznań Sp. z o.o. Poznań, ul. Krańcowa 12, 61-022 639749677

 4 Firma ATOM Tomasz 

Adamczewski

Jasień, ul. Lisia Góra 28, 68-320 080478765

 5 Handel-Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzybno, 49, 63-112 Brodnica 301296460

 6 P.H.U. KATMET Zbigniew 

Franków

Inowrocław, ul. Rolna 7, 88-100 340597782

 7 PROPET RECYCLING Podlaski 

Tomczak Sp.J.

63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 12 411532115

 8 RECO-TRANS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 411558014

 9 SZKŁO TOP-SŁAW Skup i 

Sprzedaż Szkła Slawomir 

Toporowicz

Krzemieniewo, ul. Bojanice 52a/6, 64-120 410332070
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Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,93

 99,93

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu "BeMars" PRZEDSIĘBIORSTWO RECYKLINGOWE

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

KIEŁCZYNEK, 31, 63-130 KSIĄŻ WLKP.

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy KIEŁCZYNEK, 31, 63-130 KSIĄŻ WLKP.

NIP 7850003997

REGON 631519535

Telefon/faks/e-mail 612822295

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  1 335  1 360,267

Suma:  1 335  1 360,267

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  20,790

150202  4,640

150203  5,680

160103  13,860

160106  456,250

160107  13,860

160117  482,460
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160118  2,885

160119  87,460

160601  14,546

Suma:  646,181  456,250

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 266,500

Suma:  266,500

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ATB TRUCK S. A. 63-100 Śrem, ul. Gostyńska 51 010790193

 2 CMC POLAND SP. Z O.O. 42-400 ZAWIERCIE, ul. PIŁSUDSKIEGO 82 272819315

 3 DELTA SP. J. JANKOWSKI 

PLUCIŃSKI ZAWADA

63-300 PLESZEW, 29B 250563502

 4 GREEN PETROL SP. Z O.O. BIELAWY, 56, 88192 PIECHCIN 341596394

 5 LEBAL S. A. 63-100 Śrem, ul. Rolna 7a 302124790

 6 ODYLION sp. z o. o., sp. k. 02-982 Warszawa, ul. Syta 114z/1 146833994

 7 P. H. U. Krzysztof Maluśki 64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 410379350

 8 PAJĄK BOŻENA PUH PAJTAR 

BIS

41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE, ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5/6

 9 PHU EKOMAG ŁUKASZ 

ŁYSZCZARZ

42-256 OLSZTYN, ul. OLSZTYŃSKA 47 241568892

 10 PPHU WIKRY KRZYSZTOF 

BEDNARZ

62-022 ROGALINEK, ul. SIKORSKIEGO 60 004771527

 11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Usługowo Handlowe VIG Sp. z 

o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 7 003442626

 12 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 634609612

 13 STENA RECYCLING sp. z o. o. 62-020 Swarzędz, ul. Rabowicka 2 017264326

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,57

 95,33

5464



Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-HANDEL CENTRUM  KROTOSKI-CICHY  S.J.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-081 WYSOGOTOWO, ul. SKÓRZEWSKA 8

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Wysogotowo, ul. Skórzewska , 62-081 

NIP 7810026124

REGON 008420167

Telefon/faks/e-mail 061/8163800

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  761  784,134

Suma:  761  784,134

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  4,400

160103  18,930

160107  0,295

160117  449,445

160118  21,055

160119  32,640

160120  18,720

160122  11,775

160601  3,430

160801  1,890

Suma:  562,580

2.2.3.
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Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 205,125

Suma:  205,125

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BeMars Przedsiębiorstwo 

Recyklingowe

Książ Wielkopolski, ul. Kiełczynek 31, 63-130 612822895 631519535

 2 DSS Recykling Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1, 42-530 322608970 530964012

 3 Eco Recykling Damian Nowak Śmigiel, ul. Kraśnice 33, 64-030 665445255 300518489

 4 Ekos Poznań Sp. z o.o. Poznań, ul. Krańcowa 12, 61-022 618718500 639749677

 5 Firma ATOM Tomasz 

Adamczewski

Jasień, ul. Lisia Góra , 68-320 539948781 080478765

 6 Kaliński Chyby, ul. Szamotulska 40, 40 Przeźmierowo618142727 631516293

 7 POLCOPPER Sp. z o.o. Przesieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel656129908 639835359

 8 Recykl Organizacja Odzysku S.A. Śrem, ul. Letnia 3, 63-100 612810611 634609612

 9 Stena Recykling Sp. z o.o. Warszawa, ul. Ogrodowa 58 , 00-876 618187600

 10 Waster Sp. z o.o. Toruń, ul. Na Zapleczu , 87-100 606334122 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,90

 97,90

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.H.U. "JOLMAR" JAN BALCER

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

ZABŁOCIE, 3, 62-640 GRZEGORZEW

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy ZABŁOCIE, 3, 62-640 GRZEGORZEW

NIP 6660010723

REGON 310020439

Telefon/faks/e-mail 063/2718001

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  122  1  128,274

Suma:  122  1  128,274

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160107  0,013

160113  0,009

160115  0,040

160117  54,140

160118  8,473

160119  6,500

160120  5,900

160122  9,400

 84,413Suma:  0,062

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 38,735

Suma:  38,735

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 APLOGIC SP. Z O.O. ŁASKA, 98-200, 98-200 ZDUŃSKA WOLA 731624200

 2 BI-MET sp. z o. o. 62-510 Konin, ul. Zakładowa 7 140380385

 3 DSS RECYKLING SP. Z O.O. 

FILIA GOSTYNIN

09-500 GOSTYNIN, ul. PŁOCKA 37 530964012

 4 ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM S.A. 63-100 ŚREM, ul. STASZICA 1

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.
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Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW 

SP. Z O.O.

62-510 KONIN, ul. SULAŃSKA 11

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,00

 96,00

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ZAKŁAD UTYLIZACJI SAMOCHODÓW

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

OBRZĘBIN, 119, 62-700 TUREK

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy OBRZĘBIN, 119, 62-700 TUREK

NIP 6681023487

REGON 310227577

Telefon/faks/e-mail 63 2785003

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  193  2  199,662

Suma:  193  2  199,662

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,590

160103  2,360

160117  133,420
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160119  0,968

160120  1,000

160122  0,382

160601  1,100

Suma:  139,820

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 50,650

Suma:  50,650

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Centrozłom Wrocław S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 2 FHU EKO LUK Łukasz 

Malinowski

, ul. Wronia 61, Piotrków Trybunalski

 3 Firma Handlowo Usługowa 

"ANPOL"

Zadwór, 7, 38-440 Iwonicz Zdrój 371000805

 4 Skup Surowców Wtórnych M. 

Patora, S. Andrzejewski sp. j.

93-240 Szadek, ul. Szosa Uniejowska 14730025880

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,39

 94,21

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FIRMA HANDLOWA ,,EKO-MAR" MARCIN SZCZESIAK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

LEŚNICA, 38, 62-600 KOŁO

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy LEŚNICA, 38, 62-600 KOŁO

NIP 6661817244

REGON 311491885

Telefon/faks/e-mail 512 496 317

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  551  0  580 489,000

Suma:  551  0  580 489,000

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  2,240

160103  16,258

160107  0,600

160117  401,000

160118  9,910

160119  30,000

160120  10,340

160601  6,450

160801  0,005

Suma:  476,803

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 80,000

Suma:  80,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALSAR SP. Z O.O. ODDZIAŁ 

INOWROCŁAW

88-100 INOWROCŁAW, ul. MĄTEWSKA 25 360850159

 2 Centrozłom Wrocław S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 3 FHU ANPOL S.C. ZADWÓR, 7, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ604794393 371000805

 4 KONGER RECYKLING POLSKA 

SP. Z O.O.

GŁOGOWA, ul. GŁOGOWA 28, 62-710 WŁADYSŁAWÓW 146340040
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 5 KON-WIT Recykling s.c. Konrad 

Zajkiewicz Wiktor Kwiatkowski

42-350 Koziegłowy, ul. Częstochowska 700422121010 150356491

 6 PHU KARBEN KAROL GURBAŁA CHOROŃ, ul. PROSTA 2, 42-360 PORAJ 150961565

 7 Przedsiębiorstwo Wielobranzowe 

Aneta Gralik

88-153 Grodztwo, ul. Dobra 30 340107690

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,81

 95,81

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO SZROT SKUP-SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

KOWALEWO GÓRY, 18, 62-400 SŁUPCA

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy KOWALEWO GÓRY, 18, 62-400 SŁUPCA

NIP 6671503659

REGON 310285190

Telefon/faks/e-mail 63 2132377

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  124  17  136,066

Suma:  124  17  136,066

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,642

160103  4,020
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160113  0,060

160115  0,071

160117  99,795

160118  2,889

160119  6,935

160120  3,829

160122  2,000

160601  1,320

Suma:  121,430  0,131

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 9,875

Suma:  9,875

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BI-MET Sp.z o.o. 00-961 Warszawa, ul. Fort Wola 22/10500032482 140385385

 2 DSS Recykling Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1322608970 530964012

 3 Forma Handlowo Usługowa 

DMPOL Dariusz Ratajczak

Kościan, ul. Długa 1a, 64-000 655120675 300778888

 4 P.P.H.U. Wikry Krzysztof 

Bednarz

Rogalinek, ul. Sikorskiego 60, 62-022 61 8938228 004771527

 5 PPHiU A.L.V. "LINK" Sp.z o.o. 58-305 Wałbrzych, ul. Sportowa 13748423456 005810784

 6 Ran-Synchron Sp. z o.o. Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska616522270 631247285

 7 TOM Spółka z o.o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112914692170 005456923

 8 Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Kleczew, ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 555120675 300778888

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Ran-Synchron Sp. z o.o. Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska616522270 631247285

 2 Ran-Synchron Sp. z o.o. Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska616522270 631247285

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,71

 96,71
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO  HANDLOWE LUXUS KATARZYNA KUBACKA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-840 BUDZYŃ, ul. CHODZIESKA 32

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-840 BUDZYŃ, ul. CHODZIESKA 32

NIP 6070052904

REGON 302484240

Telefon/faks/e-mail 67 2834543

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  17  18,300

Suma:  17  18,300

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,052

130701  0,030

130702  0,055

160103  0,540

160107  0,001

160113  0,057

160114  0,043

160117  12,550

160119  1,930

160120  0,160

160122  1,520

160199  0,400
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160213  0,060

160601  0,220

Suma:  15,582  1,520  0,116

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,378

Suma:  0,378

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Baterpol S.A. 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108327792000 273161177

 2 Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Zakopiańska 5a 616364209

 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

LS-PLUS sp. z o. o.

62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 34a/2614478127 634273738

 4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

ROBAC Krzysztof Boniecki

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 523796397 091195990

 5 RECYKL Organizacja Odzysku 

S.A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 612810611 634609612

 6 STENA Recycling Sp. z o.o. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

ROBAC Krzysztof Boniecki

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 523796397 091195990

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,63

 85,14
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu SKUP SUROWCÓW  WTÓRNYCH   SZYMON   KACZMAREK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-400 MIĘDZYCHÓD, ul. GEN. SIKORSKIEGO 16

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Międzychód, ul. Sikorskiego 22E, 64-400 

NIP 7881382990

REGON 639628910

Telefon/faks/e-mail 095/7482579

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  251  47  255,677

Suma:  251  47  255,677

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,837

160103  6,487

160107  0,130

160112  0,081

160113  0,205

160115  0,411

160117  133,930

160118  4,230

160119  14,120

160120  2,505

160122  1,132

160199  0,976
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160601  2,793

160801  0,179

Suma:  167,057  1,132  0,827

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 83,246

Suma:  83,246

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALMEX RECYKLING Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 15e, 66-407 957326080 211285516

 2 F.H.U. DMPOL Dariusz Ratajczak Kościan, ul. Długa 1a, 64-000 655120676 300778888

 3 J&B AUTO SERWIS RECYKLING 

Jacek i Bożena Chmielna s.j.

Bobrówko, ul. Bobrówko 1, 66-510 080069417

 4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

LS-PLUS Sp. z o.o.

Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 634273738

 5 SCHAB RECYKLING s.c. Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 8A, 01-381 146789661

 6 THEMISTO Konin, ul. Przemysłowa 124A, 62-510 622204620 300498396

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 F.H.U. DMPOL Dariusz Ratajczak Kościan, ul. Długa 1a, 64-000 655120676 300778888

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,34

 97,89

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu EKO-PARTNER S.C. M. CIEŚLAK, M.MIŁOWSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-100 ŚREM, ul. STASZICA 3

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-100 Śrem, ul. 750-LECIA 7

NIP 7851689005

REGON 411516317

Telefon/faks/e-mail 618855300
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Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  1 553  0  1 607,421

Suma:  1 553  0  1 607,421

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  4,669

160103  19,545

160107  0,650

160113  0,323

160114  0,899

160117  1 208,850

160118  53,115

160119  65,130

160120  19,435

160122  8,185

160601  13,710

160801  0,215

Suma:  1 394,726

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 220,945

Suma:  220,945

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.
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Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ATB TRUCK S.A. 03-237 Warszawa, ul. Inowrocławska 5612834321 010790193

 2 ECO RECYKLING Damian Nowak Kraśnice, 33, 64-030 Śmigiel 665445255 300518489

 3 KOR-MAR WIESŁAW NAGŁY 

SKUP SPRZEDAŻ TRANSPORT

BOGUSZYN, ul. KASZTANOWA 9A, 63-041 CHOCICZA608143786 634292581

 4 Odylion Sp.  zo.o. Sp.k. 02-987 Warszawa, ul. Syta 114Z/1228851421 146833994

 5 ORZEŁ BIAŁY S.A. PIEKARY  ŚLĄSKIE, ul. HARCERSKA 23, 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE322813481 270647152

 6 PB METAL 3-300 NOWY SĄCZ, ul. KOLEJOWA 1 368328563

 7 PHU KATMET ZBIGNIEW 

FRANKÓW

88-100 INOWROCŁAW, ul. ROLNA 7510061311 340597782

 8 PHU Krzysztof Maluśki 64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 655127208 410379350

 9 PLASTOPAK MIKOŁAJ 

BAZYLCZUK

GRABOWO KRÓLEWSKIE, 40B, 62-306 KOŁACZKOWO 301697465

 10 PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO USŁUGOWE 

SANBUD SP. Z O.O.

PYSZĄCA, ul. CEGLANA 10, 63-100 ŚREM512008944 001401540

 11 Stena Recykling Sp. z o.o. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58225202700 017264326

 12 Szkło Top-Sław Skup i Sprzedaż  

Szkła Sławomir Toporowicz

Bojanice, 52a/6, 64-120 Krzemieniewo661830544 410332070

 13 TONSMEIER SELEKT  SP. Z 

O.O.

PIOTROWO PIERWSZE, 26/27, 64-020 CZEMPIŃ612826541 300994698

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 PHU Krzysztof Maluśki 64-000 Kościan, ul. Poznańska 73 655127208 410379350

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 100,43

 100,43

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu POMOC DROGOWA MECHANIKA BLACHARSTWO LAKIERNICTWO ROMAN RUDAWSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

77-400 ZŁOTÓW, ul. CHOJNICKA 8

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-915 Jastrowie, ul. Roosevelta 22

NIP 7671009747

REGON 570504638

Telefon/faks/e-mail 672655000,2650001
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Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  178  1  185,555

Suma:  178  1  185,555

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,870

130701  0,021

130702  0,026

160103  7,069

160107  0,072

160113  0,010

160114  0,073

160116  0,300

160117  136,903

160118  2,805

160119  6,215

160122  5,274

160601  2,130

160801  0,128

Suma:  156,622  5,274

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 15,418

Suma:  15,418
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Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Aku Recyklimg Skup Zużytych 

Akumulatorów Andrzej Lewicki

, ul. 11 Listopada 4/5 , Piła 366370006

 2 An+Mar Anna Łakoma , ul. Sportowa 23, 55-100 Trzebnica 020444276

 3 ATM Surowce sp. z o. o. Łokacz Mały, 47, 64-761 Krzyż Wlkp

 4 Celza Huta Ostrowiec Sp. z o. o. , ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 016364209

 5 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

LS-PLUS Sp. z o. o.

Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 634273738

 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Robac Krzystzof Boniecki

, ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz 091195990

 7 RECO-TRANS SP. Z O.O. 63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 411558011

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 PORT SERWICE SP. Z O.O. 80-601 GDAŃSK, ul. SUCHARSKIEGO 75 190546036

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,44

 92,60

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PHU "AUTO-SERWIS" s. c. Wiktor Ułanowski, Tomasz Ułanowski

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-874 Brzeziny, ul. 21 Stycznia 6a

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-072 Końska Wieś, 6

NIP 9680884361

REGON 300293263

Telefon/faks/e-mail 627697002

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  234  245,010

Suma:  234  245,010
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Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,895

160117  137,200

160118  3,766

Suma:  141,861

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 92,125

Suma:  92,125

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CENTROZLOM WROCŁAW S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16713566666 000026577

 2 Firma Handlowo Usługowa Anpol 

s.c.

38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Zadwór 371000805

 3 Goł-trans sp. z o.o. Żłoczew, ul. Spółdzielcza 3, 98-270 Złoczew 101842293

 4 Przedsiębiorstwo Handlowo 

Produkcyjne Przemysław Olejnik

Kamieniec, ul. Wąbiewo 26, 64-061 411417495

 5 PW Wtórmat Jerzy Pryk 98-200 Sieradz, ul. Starowarcka 28 730124731

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,50

 95,50
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

MOSINA, ul. GŁÓWNA 74A, 62-050 

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy MOSINA, ul. GŁÓWNA 74A, 62-050 

NIP 7773198580

REGON 301671106

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  484  2  521,608

Suma:  484  2  521,608

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  2,737

160103  7,116

160107  0,250

160113  0,260

160114  0,800

160117  327,500

160118  10,417

160119  2,543

160120  0,953

160601  6,597

Suma:  359,173

2.2.3.

5482



Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 136,836

Suma:  136,836

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 , 146833994

 2 Centrozłom Wrocław S.A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 3 Handel-Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzbno, 49, 63-112 Brodnica 301296460

 4 ODYLION sp. z o. o. , ul. Syta 11, 02-987 Warszawa 146833664

 5 PBMetals Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Kolejowa 1, 33-300 630423388

 6 PH "LOBO" Rafał Rybakiewicz Legnica, ul. Grunwaldzka 1/2, 59-220 390738692

 7 Polcopper Sp.z  o.o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel 639835359

 8 Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. Czempiń, ul. Piotrowo Pierwsze 26/27,  64-02 300994698

 9 WPHU "AMOS GLASS 

RECYKLING" Marek Adamczak

Czapury, ul. Poznańska 29, 61-160 630423388

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,04

 95,04

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Wiktor Stencel

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-130 Rydzyna, ul. Kościuszki 46c/3

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-130 Rydzyna, ul. Kościuszki 46c/3

NIP 6972096841

REGON 300986010

Telefon/faks/e-mail 883310120

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  304  0  337,576

Suma:  304  0  337,576

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,770

160103  1,032

160107  0,100

160114  0,850

160115  0,850

160117  85,751  185,904

160118  8,428

160120  1,020

160601  4,115

160801  0,090

Suma:  103,006  185,904

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 61,789

Suma:  61,789

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 DAWMIX DAWID GUŚCIORA BARTKÓW, 23, 56-210 WĄSOSZ 021926149

 2 Handel Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzybno 19, 63-112 Brodnica 301296460

 3 Leoadmet Recykling sp. z o.o. 01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 30 146851650
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 4 PPHu Roplprzem Przemysław 

Picz

Kąkolew, ul. Zielona 10, 61-113 Osieczna 300828819

 5 PROPET RECYCLING PODLASKI 

TOMCZAK SP. J.

63-900 RAWICZ, ul. ARMII KRAJOWEJ 12

 6 Stena recykling sp. z o.o. 62-020 Swarzędz, ul. Rabowicka 2 017264326

 7 Tom sp. z o.o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112 005456928

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,57

 95,18

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Piotr Sanok Firma SANOK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Jankowo Dolne, 48a, 62-200 Gniezno

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Kłecko, ul. Targowa 6, 62-270 

NIP 7842338217

REGON 300593999

Telefon/faks/e-mail 61 424 47 17

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  358  38  336,131

Suma:  358  38  336,131

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160117  304,390
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160118  14,009

160601  2,621

Suma:  321,020

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 13,119

Suma:  13,119

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 P. W. WTÓROMAT Jerzy Pryk 98-200 Sieradz, ul. Starowarcka 28 730124731

 2 PHU KAREN Karol Gurbała Choroń, ul. Prosta 2, 42-360 Poraj 150961565

 3 Stena Recykling sp. z o. o. Swarzędz, ul. Rabowicka 2, 62-020 017264326

 4 TOM sp. z o. o. 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112 005456928

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,40

 99,40

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Truck BP s.c.Łamanowska-Liskowska Kucharski

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-510 Konin, ul. Bosmańska 3

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-590 Spławie, 60

NIP 6652883394

REGON 300937163

Telefon/faks/e-mail 669303808,697611143

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  2  1,360

Suma:  2  1,360
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Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,007

160103  0,060

160107  0,002

160117  0,860

160118  0,070

160119  0,155

160120  0,039

160122  0,093

160601  0,012

Suma:  1,298

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 93 88-101 INOWROCŁAW, ul. KRUSZA ZAMKOWA 12 093122021

 2 Centrozłom Wrocław S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 3 F. U. H. Espadon Jakub 

Markiewicz

70-807 Szczecin, ul. Narzędziowa 55 811801011

 4 LEADMET RECYKLING SP. Z 

O.O. SP. K.

01-922 WARSZAWA, ul. JOSEPHA CONRADA 30 146851650

 5 PHU Dom-Gum Dominik 

Gołebiewski

07-120 Korytnica, ul. Spółdzielcza 5 140996726

 6 Ran Synhron sp. z o. o. Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska 631247284

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,29

 95,29
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-ZŁOM Złomowanie Pojazdów SŁAWOMIR MIZERA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 20, 62-230 WITKOWO

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-230 , ul. Mielżyń Wieś 20

NIP 7842233263

REGON 634514490

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  1 006  72  1 066,277

Suma:  1 006  72  1 066,277

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  5,200

160103  37,400

160107  0,190

160111  0,145

160113  0,250

160115  1,140

160117  736,296

160118  51,800

160119  13,100

160120  12,612

160122  64,855

160601  7,430
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160803  0,070

Suma:  863,908  64,855  1,725

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 94,297

Suma:  94,297

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BESTKAT Agnieszka Pawłowska Poznań, ul. Forteczna 12A, 61-362 

 2 CELSA "HUTA Ostrowiec" Sp. z 

o.o.

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 2, 27-400 412492302 301416621

 3 DSS RECYKLING Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1, 42-530 630964012 630964012

 4 MO-BRUK Spółka Akcyjna Niecew, ul. Niecew 68, 58-305 120652779

 5 P.W. Robac Krzysztof Boniecki Bydgoszcz, ul. Błękitna 6, 85-370 525640501 091195999

 6 PPHiU A.L.V. "LINK" Sp. z o.o. Wałbrzych, ul. Sportowa 13, 58-305 748423456 005810784

 7 PROPET RECYKLING Podlaski 

Tomczak Sp.J.

Rawicz, ul. Armii Krajowej 12, 63-900 411532115

 8 PUH KAREN Karol Gurbała Poraj, ul. Prosta 2, 42-360 Chroń 507037224 150961565

 9 RECYKL Organizacja Odzysku 

S.A.

Śrem, ul. Letnia 3, 63-100 605302770 411558014

 10 TOM Sp. z o.o. Szczecin, ul. Pomorska 112, 70-807 914692170 005456928

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,94

 89,86

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PUH RATMECH MECHANIKA POJAZDOWA STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW 

ZBIGNIEW RATAJEK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-430 ODOLANÓW, ul. STRZELECKA 1

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-430 ODOLANÓW, ul. STRZELECKA 1

NIP 6221912783

REGON 250690494

Telefon/faks/e-mail 62 7332285
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Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  251  0  257,804

Suma:  251  0  257,804

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  1,600

160103  8,300

160107  0,160

160113  0,249

160114  1,200

160117  186,836

160118  13,195

160119  31,642

160120  10,889

160601  3,000

Suma:  257,071

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 53-608 WROCŁAW, ul. ROBOTNICZA 16627535154

 2 P.H. STALKUR 63-700 KROTOSZYN, ul. GRUDZIELSKIEGO 70668127337

 3 P.H.U. KAREN KAROL 

GRUBAŁA

CHORON, ul. PROSTA 2, 42-360 PORAJ507037224

 4 RAN SYNCHRON SP. Z O.O. 62-028 KOZIEGŁOWY, ul. PIASKOWA 1616522270

 5 RECYPLAST WOŹNIAK 

RYSZARD

TARCHAŁY WIELKIE, ul. KOLEJOWA 32, 63-430 ODOLANÓW605936035

 6 Z.P.H.U. TOLEX 63-430 ODOLANÓW, ul. KALISKA 34A798907151
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Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,09

 99,09

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Holtrans s.c.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

77-400 Złotów, ul. Słowackiego 4/37

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy , ul. Blękwit 66, 77-400 Złotów

NIP 7671697919

REGON 302380210

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  476  0  530,072

Suma:  476  0  530,072

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,840

160103  5,045

160107  0,350

160113  0,320

160117  401,874

160118  6,750
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160119  6,640

160120  4,740

160122  4,740

160199  1,200

160601  5,463

160801  0,268

Suma:  438,230

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 93,974

Suma:  93,974

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Aku Recyklimg Skup Zużytych 

Akumulatorów Andrzej Lewicki

, ul. 11 Listopada 4/5 , 64-920 Piła 366370006

 2 ATM Surowce sp. z o. o. , ul. Łokasz Mały 47, 64-761 Krzyż Wlkp. 301416621

 3 Celsa Huta Ostrowiec sp. z o. o. , ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 016364209

 4 ESPADON SP. Z O.O. 70-807 SZCZECIN, ul. NARZĘDZIOWA 55

 5 KAROL Lewczuk karolina , ul. Ostrowiec 15, Wałcz 570376169

 6 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

77-400 ZŁOTÓW, ul. SZPITALNA 38

 7 P.W. LS-PLUS SP. Z O.O. 62-064 PLEWISKA, ul. 62-064 34A/2

 8 P.W. ROBAC KRZYSZTOF 

BONIECKI

85-370 BYDGOSZCZ, ul. BŁĘKITNA 6

 9 PARTNERS GROUP SP. Z O.O. 60-162 POZNAŃ, ul. KROŚNIEŃSKA 1

 10 Platinium M.M.sp. z  o.o .sp. k. , ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań 301988889

 11 PROPET RECYKLING PODLASKI 

TOMCZAK S.J.

63-900 RAWICZ, ul. ARMII KRAJOWEJ 12

 12 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,98

 99,98

5492



Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PHU AUTOTAK WIESŁAW GRABOWSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-302 WĘGIERKI, ul. WRZESIŃSKA 2

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Węgierki, ul. Wrzesińska 2, 62-302 

NIP 7891082255

REGON 630813468

Telefon/faks/e-mail 61 4387213

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  307  27  321,838

Suma:  307  27  321,838

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

150203  0,020

160103  7,386

160117  133,010  90,561

160118  9,204

160119  15,104

160120  3,755

160122  0,457

160601  2,085

160801  0,170

Suma:  170,734  0,457  90,561

2.2.3.

5493



Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 56,319

Suma:  56,319

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALSCRAP Michał Klonowski Września, ul. Malinowa 3, 62-300 300664319

 2 BESTKAT Agnieszka Pawłowska Poznań, ul. Forteczna 12A, 61-362 369195029

 3 BESTKAT Grzegorz Pawłowski Poznań, ul. Forteczna 12, 61-362 369195029

 4 BI-MET Sp. z o.o. Konin, ul. Zakładowa 7, 62-510 140380385

 5 CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. Wrocław, ul. Robotnicza 16, 53-608 

 6 CMC Poland Sp. z o.o. Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82, 42-400 272819315

 7 Konger Recyklimg Polska Sp. z 

o.o.

Warszawa, ul. Wilanowska 7a/32, 02-756 146340040

 8 P.H.U. KATMET Zbigniew 

Franków

Inowrocław, ul. Rolna 7, 88-100 340597782

 9 P.T.H.U. SANDRA Maciej 

Płaszewski

Inowrocław, ul. Bagienna 44, 88-100 091174338

 10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

LS-PLUS Sp. z o.o.

Plewiska, ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 634273738

 11 RAN-SYNCHRON Sp. z o.o. Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska 631247284

 12 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A,

Śrem, ul. Letnia 3, 63-100 634609612

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,18

 93,54

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FIRMA OBST

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-608 PARKOWO, 8A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-610 Jaracz, 6b

NIP 6060026584

REGON 300184019

Telefon/faks/e-mail 67 2610531, 2610735
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Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  0  0  0,000

 2

Suma:  0  0  0,000

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu DERENGOWSCY S. C.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

64-100 LESZNO, ul. NA SKARPIE 4

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 64-115 Wilkowice, ul. Mórkowska 34

NIP 6971649309

REGON 410335252

Telefon/faks/e-mail 65 5269062,5269062

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  5 313  0  5 678,919

Suma:  5 313  0  5 678,919

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  8,169

160103  55,884

160117  4 733,382

160118  204,114
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160119  28,202

160120  10,736

160601  2,667

160801  0,485

Suma:  5 043,639

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 376,285

Suma:  376,285

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "Wigmet" S.C. Tomasz 

Dyrsowicz, Waldemar Maślanka

56-200 Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 9 020136681

 2 "Zeta" Joanna Gałecka 67-400 Wschowa, ul. Kolejowa 1 978077844

 3 BALTOM TOMASZ BALCERZAK 63-910 MIEJSKA GÓRKA, ul. SIKORSKIEGO 12 302585751

 4 Catalyst Recycling Michał Górny Miedzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 59a/6, 86-300 Międzyrzecz 081241953

 5 Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 1 016364209

 6 DSS Recykling sp. z o.o. 42-500 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1 530964012

 7 GREMET Skup, Sprzedaż Złomu 

Metali Grzegorz Maślonka

64-100 Leszno, ul. Dożynkowa 44 411550567

 8 Handel Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzybno 49, 63-112 Brodnica 301296460

 9 Polcopper Sp. z o.o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel655129908 639835359

 10 PPHU Rolprzem Przemysław Picz Kąkolewo, ul. Zielona 10, 64-113 Osieczna609878768 300826819

 11 Pras-Tom Tomasz Szulc 64-100 Leszno, ul. Łaziebna 20/6 511400920

 12 PW Wtórmat Jerzy Pryk 98-200 Sieradz, ul. Starowarcka 28 730124731

 13 Trans-Met Paweł Stefański Łagiewniki 32, 88-150 Kruszwica 340309850

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,43

 95,43
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW S.C.  S.C. J.JUSZCZAK, K.TOMCZYK STACJA 

DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-820 STAWISZYN, ul. SZOSA KONIŃSKA 24

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-820 STAWISZYN, ul. SZOSA KONIŃSKA 24

NIP 6180047979

REGON 250036464

Telefon/faks/e-mail 62 7528139,7528429

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  52  49,672

Suma:  52  49,672

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  0,288

160103  1,580

160117  57,160

160118  2,060

160119  6,540

160120  1,620

160601  0,690

Suma:  69,938

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ANPOL s. c. Zadwór, 7, 38-440 Iwonicz Zdrój 371000805
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 2 BEMARS Przedsiebiorstwo 

Recyklingowe

Kiełczynek, 31, 63-130 Książ Wlkp. 631519535

 3 CENTROZŁOM WROCŁAW S. A. 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16 000026577

 4 Interseroh Polska sp. z o.o. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 165 146653200

 5 JMP - SERVIS Piotr Gorny 62-820 Stawiszyn, ul. Konińska 21a 300604674

 6 SURTEX Robert Buliński 63-700 Krotoszyn, ul. bp. M. Kozala 2 250563212

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,10

 97,10

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu TECHNICZNO-HANDLOWA OBSŁUGA ROLNICTWA TORAL ELŻBIETA KRUPA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-800 GOSTYŃ, ul. POZNAŃSKA 65

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-800 GOSTYŃ, ul. Polna 42

NIP 6960002662

REGON 410517384

Telefon/faks/e-mail 65 5751605, 5751607

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Centrum Kasacji Pojazdów Katarzyna Walkowiak

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Żydowo, ul. Gębarzewo , 62-241 

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Żydowo, ul. Gębarzewo , 62-241 

NIP 7671362662

REGON 368317170

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  135  144,059

Suma:  135  144,059
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Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160117  47,941

Suma:  47,941

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 97,379

Suma:  97,379

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 FUH SKRZAT Jarosław 

Szymkowiak

Góra, ul. Długa 1, 62-080 

 2 Stena Recycling Sp. z o.o. Swarzędz, ul. Rabowicka 2, 62-020 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,84

 95,61

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.W. AUTOX Czaplicki Leszek

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Drzonek, ul. Klonowa 25, 63-140 Dolsk

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Karolew, 8, 63-810 Borek Wlkp

NIP 7851655503

REGON 639806085

Telefon/faks/e-mail 604135845
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Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  8  0  9,625

Suma:  8  0  9,625

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,061

160103  0,260

160107  0,006

160118  1,839

160122  0,136

Suma:  2,302

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 6,863

Suma:  6,863

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ATB TRUCK S.A. 63-100 Śrem, ul. Gostyńska 51 010790193

 2 Delta sp. j. Jankowski Pluciński 

Zawada

63-300 Pleszew, 29b 250563502

 3 Handel - Usługi Andrzej 

Wojciechowski

Grzybno, 49, 63-112 Brodnica 301296460

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,15

 95,15

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW MAXIMPOL MAKSYMILIAN FISCHER

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Chwałszyce, 4, 62-330 Nekla

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Chwałszyce, 4, 62-330 Nekla

NIP 7891625744

REGON 302741599

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  60  70,963

Suma:  60  70,963

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,319

160103  1,240

160117  34,490

160119  1,950

160122  1,050

160601  0,865

Suma:  39,914

2.2.3.
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Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 27,708

Suma:  27,708

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALSCRAP Michał Klonowski Wrzesnia, ul. Malinowa 3, 62-300 Września 300564319

 2 Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 2 016364209

 3 FHU DMPOL Dariusz Ratajczak Kościan, ul. Długa /1a, 64-000 300778888

 4 PHU KAREN Karol Grubała 42-360 Choroń, ul. Prosta 2 343146698 150961565

 5 PROHYDRO Kubacki Tomasz Śrem, ul. Szkolna 17, 62-540 634609612

 6 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 634609612

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,29

 95,29

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "DYMEK" DAMIAN WĘCŁAWIAK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

63-000 ŚRODA WLKP., ul. BRODOWSKA 28

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 63-000 ŚRODA WLKP., ul. BRODOWSKA 28

NIP 7861548714

REGON 634186873

Telefon/faks/e-mail 61/2852682

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  2 869  1 204  2 829,192

Suma:  2 869  1 204  2 829,192
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Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  3,250

160103  13,180

160107  0,310

160113  0,210

160114  0,700

160117  1 859,387

160118  26,788

160119  23,510

160120  17,522

160601  42,301

Suma:  1 987,158

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 701,519

Suma:  701,519

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 DSS Recykling Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1 530964012

 2 ODYLION Sp. z o.o. Sp. k. 02-987 Warszawa, ul. Syta 114z/1 146833994

 3 ORZEŁ BIAŁY S.A. Piaekary Śląskie, ul. Różdzeńskiego 24, 41-946 Piekary Śląskie 270647152

 4 P.W. LS-PLUS SP. Z O.O. 62-064 PLEWISKA, ul. SZAŁWIOWA 34A/2 634173738

 5 P.W. ROBAC Krzysztof Boniecki 85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 091195990

 6 PLASTOPAK MIKOŁAJ 

BARYLCZUK

KOŁACZKOWO, 40B, 62-036 GRABOWO KRÓLEWSKIE 301697465

 7 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 634609612

 8 STENA RECYKLING Sp. z o.o. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 017264326 00108
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Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,03

 95,03

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu LIS-PLUS Katarzyna Liskowska - Muszyńska

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

62-510 Konin, ul. Bosmańska 3

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 62-513 Paprotnia, ul. Zielona 4

NIP 6652680633

REGON 301191470

Telefon/faks/e-mail 603114232,693114232

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  1  0  0,990

Suma:  1  0  0,990

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  0,049

160117  0,640

160118  0,079

160119  0,099

160120  0,049

160122  0,975

Suma:  1,891
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Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 PHU DOM-GUM Dominik 

Gołębieski

07-120 Korytnica, ul. Spółdzielcza 5 140996726

 2 PPUH Mikołaj Pinecki Bronisław, 63-025 Witowo 301797803

 3 RAN SYNCHRON SP. Z O.O. 62-005 OWIŃSKA, ul. OBONICKA 1

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,48

 98,48

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu EKO-AL SP. Z O.O.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

60-413 POZNAŃ, ul. SYTKOWSKA 39

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 60-204 Poznań, ul. Dmowskiego 107/a

NIP

REGON 634522450

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  105  0  121,199

Suma:  105  0  121,199

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]
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160103  2,885

160107  0,093

160113  0,089

160114  0,396

160117  75,040

160118  2,130

160119  9,830

160120  4,380

160122  0,885

160601  1,270

Suma:  96,998

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 23,515

Suma:  23,515

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ECO CARS Sp. z o.o. 61-362 Poznań, ul. Forteczna 14a 618870024 634370588

 2 EKO ALU Sp. z o.o. Sp. k. 60-413 Poznań, ul. Sytkowska 39 618471199 301879568

 3 Organizacja Odzysku S.A. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3 612810611 634609612

 4 RAN-SYNCHRON SP. Z O.O. BOLECHOWO-OSIEDLE, ul. OBORNICKA 1, 62-005 BOLECHOWO616522270 631247284

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ECO CARS Sp. z o.o. 61-362 Poznań, ul. Forteczna 14a 618870024 634370588

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,03

 99,03
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY TADEUSZ HOJEŃSKI

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA, 42, 63-640 BRALIN

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy CHOJĘCIN SZUM, 6D, 63-640 BRALIN

NIP 6191007216

REGON 250021994

Telefon/faks/e-mail 062/7812965

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1  317  348,437

Suma:  317  348,437

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  224,998

130208  3,870

160103  8,400

160107  0,050

160113  0,140

160114  0,360

160118  15,252

160119  39,360  19,020

160120  10,520

160122  7,510

160601  5,629

160801  0,265
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Suma:  308,844  19,020

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,950

Suma:  0,950

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BESTKAT GRZEGORZ 

PAWŁOWSKI

61-362 Poznań, ul. Forteczna 12A 369195029

 2 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 16713039175 000026577

 3 EKO-SERWIS JANUSZ 

SZCZĘŚNIAK

46-113 Wilków, ul. Parkowa 20 774195683 531084129

 4 KATMAR MARCIN OGRODNIK ;UBIN, ul. MALCZEWSKIEGO 19, 59-300 LUBIN 390381340

 5 KRAW-MARMARCIN 

KRAWCZYK

42-202 CZĘSTOCHOWA, ul. BYTOMSKA 73693723021 365859870

 6 METALES Sp. z o.o. 52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa 21 360167468

 7 ORZEŁ BIAŁY S.A. 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. HARCERSKA 23 270647152

 8 P.H.U. "KAREN" Karol Gurbała Choroń, ul. Prosta 2, 42-360 Poraj 343146698 150961565

 9 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

"LS-PLUS" Spółka z o.o.

64-330 Opalenica, ul. Przemysłowa 1614475171 634273738

 10 RECO-TRANS SP. Z O.O. 63-100 ŚREM, ul. LETNIA 3 411558014

 11 RECYKL ORGANIZACJA 

ODZYSKU SA

63-100 Śrem, ul. Letnia 3 612810611 634609612

 12 TONSMEIER RECYKLING SZKŁA 41-700 RUDA ¦LˇSKA, ul. KOKOTEK 312481081 272644815

 13 WASTER SP. Z O.O. 87-100 TORUŃ, ul. NA ZAPLECZU 20

 14 WEXPOOL SP. Z O.O. DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA, ul. POZNAŃSKA 14A, 66-210 ZBĄSZYNEK080087579

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,28

 88,67
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Dział 10. Informacje dotyczące frakcji materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę prowadzącego 

strzępiarkę w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Rok sprawozdawczy:

Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę

REGON

Nazwa

, Adres

PKD :

PKD od 2007 :

Próba strzępienia

Numer zestawienia :

Miejsce przeprowadzenia próby :

Gmina :

Masa przekazanych pojazdów [Mg] : 

Data wykonania próby :

Frakcje materiałowe Masa [Mg] Zawartość [%]

frakcja metali żelaznych

frakcja metali nieżelaznych

frakcja tworzywa sztucznego

frakcja szkła

frakcja lekka i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych

frakcja lekka i pyłów zawierających substancje niebezpieczne

frakcja pozostałości

Stacje demontażuLp.

, 
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